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 6.3.79-ב הכרענ הנשה לש המויס תארקל
 -נהה ר''ו* חוד רסמנ הב אייליא תצעומ תבישי
 הפיסאב סירבחל רסמנ ףא הז ח''וד .תאצויה הלה
 הקירמא ינויצ תיבב 29.3.79-ב ךרעתש תיללכה
 -ב הלהנהה תוליעפ תא ףיקמ ח'"ודה .ביבא-לתב
 תוליעפ יאשונ רפסמ ןייצא וכותמו תפלוווה הנש
 .םיירקיע

 ההוקיפבו הלהנהה דצב ולעפ הנשה ךשמב
 ,תוריחב תדעו ,תרוקיב תדעו : תונושה תודעווה
 הלועפ ףותישל הדעו ,תוגלימ תדעו ,םיסרפ תדעו
 -יעפ תבחרהל הדעו ,תוכרעְמ יחתנמ דוגיא םע
 13-ה יצראה סנכל הנכה תדעו ,א''ליא לש התול
 .14-ה יצראה סנכל הנכהה תדעוו

 ד-יכ רפסמב הנשה הבחרתה דוגיאה תוליעפ
 .םיפינסב תוליעפה אוה םהמ דחא .םישדח םסינוו
 ראשה ןיב ,התע דע תוירוזא תולועפ רפסמ ועצוה
 ןונרא 'פורפ לש הפיח יבשותל האצרה תינכות
 -ה תיגולונכט דיתע לע האצרה -- םילשוריב ,רד
 םיקסע להנימל 'חמה סע הלועפ ףותישב םיבשחמ
 -כות תמייק -- עבש-ראבבו תירבעה הטיסרבינואב
 -ונכטל ןוכמב רעונ יכירדמ תווצ תלעפהל תינ
 .עבש-ראבב היגול.

 -ובקב תישענ תיפיצפסה תיעוצקמה תוליעפה
 : א"ליאב תוצובק 9 התע תומייק .הדובע תוצ
 תוכרעמ ,תוירפס ןוכימ ,תרושקתו םינותנ ירגאמ
 -ב בשתמה ,םיעוציב רקח ,ןמז ףותיש ,תרושקת
 -עפ הנשה .בשחמ תרזעב םילילמת דוביעו הארוה
 -ב ורתכוה ןהיתולועפו תוצובקהמ קלח סקר ול
 .החלצה

 ןתזנק לש 1064 תצובק -- ימואלניבה רושימב
 תיביצקתו תינוגרא הניחבמ תיאמצע תויהל הכפה
 1ת(6זת811סמה] 1160108 1אַז8 םשה תא אשיתו

 לבקתהל השקיב א''ליא .(1ה+0עת101105 4550018110
 .הגציי ביבר ףסוי 'פורפו הז שדח ףוגב הגיצנכ

 -לתשהלו הרשכהל ףגאה להנמ ,ןילימ רייד
 -סמאב ףתתשה ,הדובעה דרשמב תיעוצקמ תומ"
 -ובע תצובק לש תנגראמה הדעווה תבישיב םדרט
 רשא הדובע תדיעוול תונכהה תרגסמב 3.4 הד
 לש הקוסיע .21.4.79-הו 17.4.79 ןיב םייקתת
 -וטוא םינותנ דוביעל םדא תוכ תרשכה הדעווה
 -לע תורגסמב להנימו רחסמ ,היישעת יכרצל יטמ
 הרוגס היהת הדיעווה .(תוימדקא אל) תוינוכית
 וצרי םהיניבמ םיחתמומ 60-כ הילא ונמזויו להקל

 4 ויהי םיצרמה 18 ךותמ .םירחבנ םיאשונ לע 18 ,
 -ה הליהקב ונדמעמל הרקוה ךכב שיו םילארשי
 הדעווה םע ןוידב .םיבשחמה םוחתב תימואלניב
 דובק תבישי תא ךורעל תונוכנ העבוה תנגואמה
 -כ דועב הדעווה יתקלב קוסעת רשא הדובעה תצ
 .לארשיב (1980) הנש

 מ''עב 'תושו תדיורב 'בחמ טרובלה .מ רמ
 לש הניכמה הדעווב ףתתשהל םדרטסמאל אצוי |

 לש תוכיאו הרקב תויעבל ימואלניבה סרגנוקה

 דעונ רשא 186 -- א/'נע
 .וז הנש רבמבונב

 : .םייקתו ה םהבש ד .ןולעה ימי
 = א'ינעב תויוחתפתהו סינוויכ,, אשונ
 ב .א/'ליא ירבח 362 וב ופתתשה ,''תוא
 0 תואצרה ןהיניב תואצרה 6 ועמשוה

 ב , : םיח
 ; שטק תטיסרבינואמ רשיפ לואפ 'פורפ
 .הפוריא .מ.ב.י 'בחמ רנרוה לינ 'פורפ
 ברקב רתויב םייבוית םידהל הכז ןויעה םוי

 : .ויפתתשמ
 ימיב םיטנדוטס תופתתשה דדועל תנמ לע

 טיטנדוטסל החנה ןתמ לע הלהנהה הטילחה ןויע
 .םיטנדוטסה םיאכז םהל החנהל ףסטונב ןויע ימיב
 .א'יליא לש םייצראה םיסנכב

 -וצקמה םתומדקתהל עייסלו דדועל תנמ לע
 -שהה תוגלימ לעפמ דסונ דוגיאה ירבח לש תיע
 : ב"הראב תורבח 4 לש םתכימתב ב''הראב תומלת

 .(60נתקוגז6ת 5016206) 6.56. תרבח

 .(הט6סתוה116 0812 2ע0005מ8) 4.2.7. תרבח

 ךת1סותַגספ תרבח

 .(הכמ1וס₪ 280 ת650בז0ת) 4.2.8. תרבח
 -לימ א''ליא ירבח 20-מ הלעמל ולביק הכ דע

 -מ ןה ומצע תא חיכוה אשונהו תומלתשה תוג
 דעמה הרבחה תניחתבמ ןהו הגלימה לבקמ תניחב
 .התוא הקינ

 -ותנ דוביעל אייליא יסרפ םיקנעומ הנש ידמ
 וקנעוה ןורחאה סנכב .יצראה סנכח תרגסמב סינ
 להנימב םינותנ דוביעב א'ליא סרפ : םיסרפ 2
 הטד תרבח י"ע םרתנ) ל": ידשו ןתנוהי שי'ע
 ;רלייפ דיודו יבהז בקעיל קנעוה ,(לארשי לורטנוק
 -עוה םייגולונכטו םייעדמ סימושייב א''ליא סרפו
 היה םיסרפה הבוג .עדמל ןמציו ןוכמ תווצל קנ
 לש םהיתודובע חבשל ונייוצ ןכ ומכ .י'ל 0
 יראל ,בוטיחא בינו ץיבורובי לארשי ,ןמיונ באז
 .יפצמ ימסו םתליא תרבח תווצו רפפ

 -לתב רבוטקוא שדוחב סנכה ךרעי הנשה
 -ב רעונ תורחת היהי סנכה ידקוממ דחא .ביבא
 .14--8 יאליגב םידליל בשחמה יעדמ

 טוכסה תלדגה לע הטילחה א'ליא תלהנה
 -ה .יבשוח השעמ,ב םירמאמה יבתוכל ןתינה
 -ל י"ל 10007ו המישרל י"ל 750 :ויהי םימוכס
 -ה תבחרהלו רופישל סיצמאמה תרגסמב .רמאמ
 ןולאש תונורחאה תורבוחה 2-ב םסרפתה ,ןולע
 יארוק בכרה לע עדימ תכרעמל קפסל דעוימה
 .סתוא םיניינעמה םיאשונהו "בשוח השעמ,,

 ,תיתכונה הלהנהה תיצנדק לש המויס םע
 רשא הצעומהו הלהנהה ירבח לכל תודוהל ינוצרב
 : .אייליא לש התוליעפל םצרמו סנויסנ ,םנמזמ ומרת
 לרבח לש ליעפה םעויסב ,דיתעב םג יכ ינחוטב
 :תהלו ךישמהל א''ליא לכוי ,השדחה הלהנהה
 -תהל םורתלו ותלועפ יחטש תא ביחתרהל ,חתפ
 .צראב םיבשחמה קשמ לש ותוחתפ
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 םיבשחמה זכרמ

 "ונתווחת, ידלי לש
 "בשוח השעמ,, בתכ תאמ

 דחא -- דואמ םושגו רק ףרוח םויב
 -ל ונעלקנ -- וז הנועב ויהש םיטעמה
 הממור תנובשב ,"ונתווקת,, רעונה זכרמ
 ןיינבב המוקל המוקמ ונרבע .םילשוריב
 םש .הירפס הפ :םירדחב ונצצהו האנה
 םיעוקש םידלי רדח לכב .הימיכל גוח
 -ה זוכיר תא ךא -- םינושה םהיקוסיעב
 גוח רדחב ונאצמ דתויב לודגה םידלי
 .םיבשחמה

 תשגרומ גוחה לש םיבשחמה זכרמב
 םיבסמ םידלי : תינריעו תססות תוליעפ
 םידילקה לע םישיקמ ,םיגצ העברא לומ
 דחא לכ דיל .בשחמ תוינכות םיצירמו
 -ראמ דחא תא םיליעפמה םירשואמה ןמ
 -ונ- םידלי םיבצינ ,בשחמה יפוסמ תעב

 -םינותנה רחא בר. ןיינעב . םיבקועה .םיפס :ּ

 -תומ ,תוצע םיאישמ ,גצה לע םיעיפומה
 אסכ .בר טהלב םיחכוותמו תרוקיב םיח
 ילב ספתנ םיפוסמה דחא דיל הנפתמש
 םיברה םיניתממה ידי לע תוריתי תויהש
 -ל ולכוי וב עגרל חור רצוקב םיפצמה
 ,םידפלקה לע םהיתועבצא תא חינה

 וכישמה ,הרעס הללותשה ץוחבש ףא
 -ב וניהש וב -- םיירהצ-רחא ותוא לכ
 םידלי ןכרמה לא רוהנל -- "ונתווקת,
 -ה לא הלועו ספטמ םבורשכ ,רעונ ינבו
 -רמ -- הכישמה רוקמ .תישילשה המוק
 -ב לודגה אוה "'ונתווקת,, .םיבשחמה זכ
 .ץראב 'הקוצמ  ירוזאב רעונ ינודעומ 0
 .יונדלי .ןרק,, ידי לע 'תלעפומ וז תשר

 -כ םיליעפ םיבשחמל ירלופופה גוחב
 ,תאזה תוליעפה לע. יארחאה .םידלי 0

 -ייקמ זכרמבש ןייצמ .רדנולב ןמלק רמ
 -מ תונוכשמ םידלי ןיב היצרגטניא םימ
 תוססובמ תובכשמ .םיאבה םידליו .הקוצ
 -ל בשחנ םיבשחמה עוצקמש ףא .רתוי
 " םיחילצמ -- רתוי טשפומ םידומיל עוצקמ
 -זמה תודע ינב ,הקוצמ תובכשמ םידלי
 ריעפב הפי בלתשהלו ןילע טלתשהל חַר
 םה ןאכ םירקבמה םידליה בור .גוחה תול
 ינב המכ םג שי ךא ,13 דע 9 םיליגב
 תא ולחהש םיינוכית .רפס .יתבמ רעונ
 התעו םיגש .המכ ינפל ןאכ  םתוליעפ
 .םוקמה ןמ דרפיהל םהל השק

 -סמ ,ונלש ןודעומב םיבשחמל גוחה,
 "תארוהל לעופ,, ,רדנולב .ןמלק רמ ריב
 בשחמה תעפשה תרכהלו םיבשחמה תרות
 רב ותכישמ רקיע .תינרֶדומה הרבחה לע
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 -כט םע הדימלו קחשמ בלשמ אוהש ךכ
 -דתשמ ונא .םידליל תומסוקש תויגולונ
 -טיש הבישח םידליה ברקב חתפל םיל
 -ל םתוא ןברדל םיסנמו תזכורמו 'תית
 -ב רבגומ שומיש ךות הביתכו האירק
 -- תונכתה תופש תועצמאב תאזו םילמס
 םג ונחנא .בשחמה לש -- 24810 ןוגכ
 רתוי תובחר תויכוניח תורטמ םיגישמ
 םינושה םידליח ןיב םייתרבח םיסחי ןוגכ
 דומיל ידי לע תאזו 'תונושה תובכשהמ
 .ףתושמ לוגרתו

 קרש הרבסה תא ךירפמ רדנולב רמ
 הקיטמתמה ידומילב םינייטצמ םידלי
 אוה ןוכנ ,תאז םע .םיבשחמה גוחל םיאב
 ילעב םה ןאכל םירהונה םידליה בורש
 -עמ אל םלואו םיילאיר םידומילל תויטנ
 -טנ ילעב םידלי םה םיפתתשמהמ םיט
 -כמ םיאצומ םהו תוקהבומ תוינמוה תוי
 בשחמה תדובע ןיב ,לשמל ,ףתושמ הנ
 -ומ  ,"ונדיצמ ונא,, .תלתונמאה הריציהו
 לודג ץמאמ םישוע,, ,רדנולב רמ ףיס
 הרורב הקיז ןהל שיש תוינכות ליעפהל

 .םידליה לש םייוואמהו ימוימויה יווהל

 'דג-שיח, תנכתל םתוא םידדועמ ונא ךכ

 תאז .דועו תונוש תויורחת ,'וטוטרופס,ו

 םיבתוכה :םידלי ןאכ תוארל ןתינ :דועו

 תינורטקלא הקיסומל = 84916  תינכות

 לבקל רשפאש םידמול םה ךכו .הטושפ

 דמתמ םינמיסב קר אל עדימ בשחמהמ

 ה .םייתונמא םינמיסב םג אלא ,םייט

 -יטומ םירצוי הלאה םיגוסהמ תויוליעפ

 םישרגמ שממ ונא םעפ אלו ההובג היצב

 םהש םהל םיריבסמו ןודעומה ןמ םידלי

 ירועיש ןיכהלו התיבה תכלל םג םיבייח

 .". . . רפס"תיב

 -תמ לש תוצובק 11-כ תולעופ גוחב

 לש תוצובק יתש ,(הנושאר הנש) םיליח

 לש תחא הצובקו (הינש הנש) םימדקתמ

 רפסמה בקע .תישילשה הנשה ידימלת

 "דל גוחה ץלאנ ,םיבשחמה לש םצמוצמה

 םישקבמה םידימלת לש בר רפסמ תוח

 .םיבשחמה םלוע לא עדוותהל

 לש תכרעמ היוצמ םיבשחמה זכרמב

 רוססורפ, םגדמ בשחמ-יפוסמ העברא

 ןה תוירקיעה םהיתונוכת רשא 'יגולונכט

 לכ .עוציבה תמצועו הלעפהה  תוטשפ

 דמ בשחמדורקימו תדלקמ הליכמ הדיחי

 ךסמ אלא וניאש גצו תא'יעמ, 8080 םגד

 ןתינ ךסמ לכל .הליגר היזיוולט 'תבית לש

 -ל תרשפאמה הליגר הטסק-בייט דימצהל

 דליה .דְועו 54810 תוינכות טילקה

 -ש רבד ,וז הטסק התיבה תחקל יאשר

 עברא .רתוי הבוט השוחת ול קינעמ

 דובעל תולוכי ךא תויאמצע ןה תודיחיה

 !תספדמל תורבוחמ תודיחיה לכ .בלושמב

 הקיסומ ללוחמ זכרמה שכר הנורחאל
 חותינל הדבעמ  ,(ע05510 .5עת5ם651260)
 .(506602 1.8מ) רוביד תריצילו
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 .ליגרת תואצות לע םילכתסמ םידלי

 עובשב םעפ תשגפנ םידלי תצובק לכ
 ךא .יצחו העשכ ךשמנה ילטנורפ דומילל
 רחא יבש םיכלוה ןאכ םידליהמ םיבר
 לע םידצרמה םירפסמהו תותואה ימסק
 דו ,עובשב םימעפ המכ םיאבו םיגצה
 ...םוי םוי וליפא

 -לא םידליה םידמול הנושארה הנשב
 -וגלא עוציב ,המירז ימישרתו םימתירוג
 ,תוטושפ תונכת תויעב ,בשחמב םימתיר
 -עב -- 24510 -- תיליע הפשו הקיגול
 .םימושייו תוי

 -וקפ דומילב םיכישממ הינשה הנשב
 ,תמדקתמ רתוי המרב ךא ,84516 תוד
 -יש ,בשחמה תולועפ לש הקימעמ הרכה
 ,רובידה חותינ ,הקיפרג ,היימדהב שומ
 'תא בלשל םיסנמ ןכ .תינורטקלא הקיסומ
 -שמ הז םוחתב .םיטקייורפב םיפתתשמה
 לשמל ,םייטנבלר םיטקייורפ תתל םילדת
 -כות ,ןודעומה תיירפסב םירפס גולטיק
 .בי'ויכו הקיטמתמב דומיל תוינ

 תא דמלל םילדתשמ תישילשה הנשב
 -יש ןוגכ ,םייתרגיש לתלב םירבד ךינחה
 -ה טקייורפ ,םירע ןונכתב בשחמב שומ
 תוחרזאל ךוניחב תויגוס וכותב בלשמ
 ידומיל תא םיקימעמ וז הנשב .םיבשחמו
 תושעל ךיא) היצמינא םידמלמו הקיפרגה
 .דועו .(בשחמ תרזעב רייוצמ טרס

 עויסכ םיבשחמל גוחה לעופ ליבקמב
 סרוק םייק .ןודעומה לש תורחא תוקלחמל
 -ורטקלא 'ג הנש ידימלתל ונימב דחוימ
 בלשמ סרוקה .בשחמ-ורקימ אשונב הקינ
 -ות םע הקינורטקלאב םהלש עדיה תא

 קלח ללוכ סרוקה .םיבשחמב עדי תפס
 תוינב םע בלושמה רבגותמ יטרואית
 -צומ חותיפ אוה ןיינעמ ןויסנ .תוישעמ
 .תוקלחמה יתש ידימלתל םיפתושמ םיר
 תכרעמ חותיפ ןה תונושארה תואמגודה
 ףותישב סרומ בא לש הטילפו הטילק
 הקעזא לש תתנכותמ תכרעמ ,בשחמה םע
 .'נכו תיתיב

 -בל ןאכ םיווקמ הז גוח תובחרתה םע

 ."ונתווקת, לש "טובור,ה תא םג תונ

 .םש ורובע םישפחמ התע

 תילגנאה הפשה לש הדימל יישק בקע
 דומילל היצביטומ ןתמב ךרוצה ללגבו
 תכרעמ םיבשחמה זכרמ חתיפ הז אשונ
 -ה אשונב תיתדיחי הדימל לש הפיקמ
 םירועיש ףסוא תללוכ תכרעמה .תילגנא
 -ל תורשפאמה ,תונוש 'תומרב םיתנכותמ
 השענ לוגרתה .אוה ותמרב לוגרת דימלת
 -ה םע דימלתה לש חיש-וד לש הרוצב
 -יוו םיטנמלא וב םיבלושמ רשאכ בשחמ
 .ולש היצביטומה לע םיפיסומה םיילאוז
 -ה לע עדימ לוגרתה ףוסב ןתונ בשחמה
 תורשפא תמייקו םידימלתה לש םיעוציב
 .ואל םא לוגרתה לע רוזחל םא טילחהל
 םע ףותישב 'תישענ םירועישה תנכה
 -ב ףתתשמה הרומהו תילגנאה תקלחמ
 תלבקל ךורע םיבשחמה זכרמ .הַז .יוסינ
 לע םילשוריב םיידוסי רפס יתבמ תותיכ
 רקובה תועשב ,וז תכרעמב ,םבלשל תנמ
 .תוליגר תויתתיכ תורגסמב

 ןובשחב ןומיאו לוגרתל המוד תכרעמ
 -ל גוחה ידימלת תא המוד הדימב תרשת
 .תילגנאל גוחב הלא תא ומכ ,ןובשח
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 .ףוסמב שומישב דל: ךירדמ רדנולב ןמלק

 -ל תחתופמ תכרעמ םיבשחמה זכרמב
 תרשת איהו בשחמה םע טמחש קחשמ
 -ומב לעופה טמחשל גוחה יפתתשמ תא
 -תמ םידימלת בלשל ןויסנ השענ .ןודע
 -כות חותיפב םיבשחמל גוחהמ םימדק
 היצנגילטניא לש הז בחר םוחתב תוינ
 .תיתוכאלמ

 םיתוריש ןתמב לחה םיבשחמה זכרמ
 ןודעומב םילעופה םינושה 'תודהיה יגוחל
 דומיללו הרכהל בשחמ תכרעמ תנכהב
 "סנ תינכות הנכוה .תודהיה יאשונ לש
 בולישב הכונח אשונ לע תדחוימ תינוי
 .םייתוזח םיטנמלא םע

 -ה תמגמ רגוב אוה רדנולב ןמלק רמ
 -ו ןליא-רב תטיסרבינוא לש םיבשחמ
 -ב היגולונכטל הובגה רפסה תיב רגוב
 -ה זכרמב רבעב דבע ןכ ומכ .םילשורי
 -ה .םילשוריב רעונ תיירק לש םיבשחמ
 -קת,, לש םיבשחמה זכרמב ,ודיב תעייסמ
 -סוע ןכ ומכ .היחרפ הודח איה ,"ונתוו
 דה םירומ 11 םג םידליה תכרדהב םיק
 -ה ןיב .עובשב םימי המכ ןאכל םיאב
 ונל שי,  .םיטסיזנמיג רפסמ םיכירדמ
 .רדנולב רמ רמוא ,"םתיא םצמוצמ ןויסנ
 ןטק םהידימלת ןיבל םניב םיליגה רעפ,,
 .'עייסמ םרוג הזו

 םיבשחמה זכרמל םיאבה בורש ןיינעמ
 -וחא הרשעכ ןאכ תווהמ תונבה .םינב םה
 -ה ןיבש ןייצמ רדנולב רמ  .דבלב םיז
 -ב םימישרמ .תונורשכ המכ ולגתנ םידלי
 םיטוטאז ,ןכ לע .רתי .בושחימה .םוחת
 םייעוצקמ עדיו הלכשה לּכ םירסח רשא

 תוכרעמ תותינב יעבט ןורשכ םילגמ -- =

 .בושחימב םירחא םידדצו

 אוה גוחב ,םיעובקה םיפתתשמה דחא
 רפסה תיבב 'ט התיכ דימלת שידג ידע
 אוה ,"טרואל יתכלה,, .םילשוריב "'טרוא,,
 -גמ הנשי הז רפס תיבבש ינפמ,, ,רפסמ
 ."םיבשחמ תמ

 "םשונ התוש ,לכוא,, שידג ידע רענה
 -ל ורובע ךפה ןאכ ןודעומהו םיבשחמ
 אוה ,"הנשכ ןאכ אצמנ ינא,, .ינש תיב
 38810 לע יתדמל וישכע דעו,  ,רפסמ
 -כות ינימ לכ יתישע .רלבמסאל רבועו
 -שח דומילל תוינכות ןכו ,םיקחשמל תוינ

 קיימדה איהש 'ףייל, תינכות יתישע .ןוב

 -ה םיאתל םג הנווכה .םייחה יקוח לש

 םייח יאנת ןכו םיתמו םייחה םייגולויב

 ."הרבחב םירע וא תובשומ לש

 -ו הנידמה רקבמ דרשמב דבוע ויבא
 -- בושחימב קוסעל הפיחדה תא םלוא
 ידכ ןאכל יתאב םצעכ,, .תיבב לביק אל
 רמוא ,"הקינורטקלאל גוחב ףתתשהל
 םיבשחמל גוחה תא יתיארשכ ךא,, ,ידע
 ."יתוא ספת הז ---

 רפסה-תיבב ולש םיקזחה תועוצקמה
 -ב ןווכתמ ידע .םיילאירה תועוצקמה םה
 הלכשהה תודסוממ דחאב דומלל דיתע
 הז -- דמלאש המ ,ןפוא לכב,, .ההובגה

 .רמוא אוה ,"'םיבשחמ תויה הל חרכומ

 רפסה תיבב 'ז התיכ דימלת אוה זר ןר
 רבכ דליה .םילשוריב ןסאק הנר םש לע
 -ב 'תוקסעתהב תובר תועש רפסמ רבצ
 -כות ינימ לכ יתישע,, .םיבשחמה גוח

 "ו םיקחשמ יתישע,, .רפסמ אוה ,"'תוינ
 ינא וישכע .םיינושאר םירפסמב םיליגרת

 םצעב .תוללוצה קחשמל תינכות הנוב
 דוע ךירצ לבא 'תינכותה תא יתמייס רבכ
 .התוא ללכשל

 דשכ,, ,דיתעב םא ןיידע חוטב וניא ןר

 דנמ ויבא .םיבשחמב קוסעי ,"לודג .היהי

 < ןר עיגה םיבשחמה לא ךא ,תונובשח לח
 שולשכ ינפל,, .ונממ רגובה ויחא תוכזב
 ןודעומל יחא עיגה, ,ןר רפסמ ,"םינש
 קוסעל ןיינעמ המכ יל רפיס אוהו הז
 -- ןאכל יתאב ינא םג זא .םיבשחמב
 ."קדצ יחא תמאבו

 0 צב בק

 "בשוח השעמ,ל רמוח תשגה
 ךרועל שיגהל שי  תכרעמל םיבתכמו תוכתכ ,םירמאמ

 שי  ,(םיינוגרא םיניינעו תועדומ ללוכ) תרחא תובתכתה .ישארה
 .א"ליא תוריכזמל חולש

 םע הכיתכ תנוכמב םיספדומ ויהיש יוצר הבתכו רמאמ לכ
 אלל ההצ תירבע לע דיפקהל שי .םיבחר םיילושו םילופכ םיחוור
 םינותנ דוביע יחנומל ןולימב רזעיהל ץלמומ ךכ םשל .יזעול לילב
 .א"ליא תאצוהב 1975 (יערא .תרודחמ)

 ריינ וא ןבל רינ 9 רוחש שוטב םיירוקמ םיטוטרש שיגהל שי
 דרפנב שיגהל שי . ןבל קירבמ ריינ לע םיירוקמ םימוליצ ;טוטרש
 -ויצה תא רפסמל ש ןכ .רויצ לכל דחא לילמת ,םילילמת .תמישר
 .טסכטב רויצ לכ םוקימ 0 םיר

 יב הולא תל רמוח ריזחהל תכייחתמ : תכרעמה ןיא
 .רוא האר הלש 5 ו

 הנכות תניחב

 םינותנ סיסב לוהלנל

 .מ"למה רובע

 הלעפה ?יחקלו יוסינ

 דוד לאומשו ץרפ רנבא תאמ

 | יללפ
 תינכותב יוסינ מ"'למב ךרענ 1977 לירפא ץרמ 'םישדוחב

 לוסינה .5040ש8ת6 206  תרבח לש 828288 םינותנ סיסב
 תווצה שארב .תוטיש :חותינ תדיחיב דחוימ תווצ יי'ע ךרענ |

 .דוד לאומשו לגניר ילתפנ וב םירבח ויהו ןזור רטפ דמע

 -ל (370/168 .מ.ב.י) מ"למה בשחמב הנקתוה הנכותה
 הנכותה הקדבנ ונלש יוסיגלו הניחבל ליבקמב .יוסיגה. ךרוצ
 .לארשי קנב לש ןוכימה תדיחיו מ"'עש י''ע םג

 וושוה הניתבהו יוסינה תובקעב ןכוהש םכסמה ח"ודב
 זאפ-ה לש הלא לומ 422288-ה לש םיעוציבהו 'תונוכתה
 ןכ ומכ .זא דע מ"למה דבע התיאש םינותנה סיסב תנכות
 .מ"למב הסונ אל רשא 'ע781'0,-ה תונוכתל תוסחייתה התיה

 -הו 1868-ה ,הניחבה זכרמב ודמעש פ)88-ה ינש
 ןוגראו הנבמב תונוש תושיג יתש םיגצלמ 3
 םינותנ סיסב וניה 188-ה | .םינותנ סיסבב | םינותנה
 הזל הז תוכייש ילעב םינותנ ןיב רשקה ובש ,יכראריה
 וניה ותמועל 202885-ה .2ע01אצ8ת5 תועצמאב השענ
 הקידבה תובקעב .תוכפוהמ תומישר לע תססובמ תכרעמ
 הנכותב שומיש לעו מ"למב 22888-ה תנקתה לע טלחוה
 םיפוגה ינש םג יכ ןייצל- שי .םישדח םיכרעמ חותיפל וז
 קנב -- מ"למה בשחמ לע הנכותה תא וקדבש םיארחאה
 ,לארשי קנב .םלצא התנקתה לע וטילחה -- מי'עשו לארשי
 .188-ה דצל 40488587ה תא ליעפמ מ"למל המודב

 גפגמה8-ה רואת

 -ה לש םיירקיעה םינייפאמה לש יתיצמת רואת ןלהל.
 :הגחבנש הנכות

 דרפנ ץבוק ךותב :טושפ 4248457ה הנבמ -- הנבמ
 -עמל ןהש תוכפוהמ תומישר תואצמנ 488001470 יורקה
 לןרקה םינותנה ץבוקל השיג 'תוחתפמ לש תואלבט הש
 וגיא אוה .הסיחד בצמב םינותנה תא ליכמ הז ץבוק .סדג

 "ענ ץבוקל םינותנ תופסוותה .הפוכת היצזינגרוא-הרל קוקז | =
 הגוהנה וזל המוד הטישב תיש
 .קולב לכב

 יונפ םוקמ תראשה /5411-ב
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 א .לכ .תודש לש ףצר איה (סג'ז\
 מייק .ץבוקל השיגל חתפמ הדש
  .המישר תפסוה י"ע -- חתפמ תודש
 .(45500140%-ה) תוחת

 .:תוחתפמה ץבוק לע םישענ םישופיחה לכ
 "תוחתפמ לש ךותיח י''ע וא ,דיחי חתפמ י"פע

 הפילשל וא דוביעל הליבומה ,םינותנה ץבוקב

 סתוקש-ה אוה טלובה רזעה ילכ -- רזע ולכ
 ללתכ ללב ךסמה לע תותליאש עוציב תרשפאמה ההובג הפש
 .תוינכזת לש הליתשו תמדקומ הב

 מ''למה יכרצ ןויפא
 םינותנ סיסבב ותלועפ ףקיהו

 דוביע יכרעמ ליעפמ ,תיתלשממ בושחימ עורזכ ,מ"למה | <
 םיכרעמ .ץוח רחסו ןיסולכואה םשרימ תמגוד ףקיה יבר
 םדקומ רקס .םינותנ לש תולודג תוסמב םינייפאתמ הלאכ
 לעו מ"למב םויה םידבועה ,םינותנ סיסב יכרעמ לע ונכרעש
 -ה ןמ 70%7-כש ךכ לע עיבצמ ,דיתעב םיננכותמ םיכרעמ
 .ןוכדע 30%7-כו עדימ 'תפילש איה םינותנה סיסב לע תוליעפ

 יוטינה

 :םיגציימ םיכרעמ ינש ורחבנ יוסינה ךרוצל

 < 3 5 (םויה םג ןכו) זא דבעש ןיסולכואה םשרימ ךרעמ .א
 .םיבשות 50,000 לש םגדימ חקלנ הז ךרעממ .1₪88 תחת

 גתואב היה הז ךרעמ .ץוח רחס םיגותנ סיסב ךרעמ .ב
 6,000 לש םגדימ חקלנ ונממ 1%5-ב ונונכת תישארב ןמז
 : .תומושר

 < 0  םינותנ יסיסב ינש ונבג םימגדימה ןמ דחא לכ רובע
 , .תושירד ןתוא םע ,42485-בו 1018-ב

 הניתבה תטיש

 ונשמתשה יוסיגה תואצות םוכיסו תינכותה תניחב םשל
 :ןלהל טרופמכ םינויצ תטישב

 יפיעסלו םיפיעסל םיקלוחמ םיישאר םינוירטירק ונעבק
 -ובישח תדימל םאתהב םייסחי תולקשמ םהל ונקנעהו הנשמ
 םימכתסמ תולקשמה .מ"למה יכרצ לש תואר תדוקנמ םת
 .100%7-ל דחי

 תונחבנה תוגכותל קנעוה ,ל"נה םיפיעסה ןמ דחא לכב
 תולפכמהו ףיעסה לקשמב לפכוה ןויצה .0--5 םלוסב ןויצ
 ןויצה תעיבק .יללכה ללקושמה ןויצה תלבק ךרוצל ורבוח
 .'לוסינב תודידמה לע ססבתהב התשענ םיפיעסה ןמ דחא לכב
 < .היצמרופניאו תיעוצקמ תורפס לע תוססובמ תוכרעה לע וא
 204₪357ה יבגל הניחבה םוכיס .תורבחה יגיצנמ הלבקתהש
 -  זחהל איבהו 4.18 לש הובג ללקושמ ןויצ וז הנכותל קינעה
 / .מ"למב וז הנכות תנקתה לע הטל

 רקה תלבט תא ןלהל םיאיבמ ונא םיארוקה תלעותל
 ע ןייצל שי .םהיתולקשמ םע םהב ונשמתשהש םינוירט



 םיכרצ לע ססבתהב ונכוה תולקשמה רקיעבו אלבטה יכ 'תאז |

 תולקשמה םילוכי רחא שמתשמ לצא ..מיילמל םידחוימה

 .הנוש ללקושמ ןויצל איבהל םג ךכבו תונתשה *

 מ

 םינוירטירק

 םייחרכה םינוירטורק .1
 דועתו ץראב הכימת 1
 0108/05-ל המאתה 2

 םירחא םינוירטירק .4
 תומישי 1

 (טקייורפ םשייל ןתינ הבש תולקה)
 ןונכתב 1
 תונכתב 2
 יופינב 3

 תושימג 2
 (ימאניד ןפואב םייוניש תסנכה)
 םינותנ סיסב תמרב 1
 המושר תמרב 2
 הדש תמרב 3

 םיעוציב 3
 תוילאיצנווקיס תופילשב 2.31 = -

 ספ 1
 ןורכיז 2
 ענפא עאספק 3

 תויארקא תופילשב 2
 (62%)) יזכרמ דבעמ 1
 ןורכיז 2
 עזפא םאספק 3

 תווצאב תומושר תפסוהב 3
 יזכרמ דבעמ 1
 ןורכיז 2
 כזפא אפ 3

 תווצאב ןוכדעב 4
 ספ 1
 ןורכיז 2
 ענפא טאספ 3

 (0מ 14ת6) רובח ןוכדעב 5
 יזכרמ דבעמ 1
 ןורכיז 2
 ספא טאסמ 3

 הקסיד לע חטש תכירצו םיגותנ תסיחד 4

 העיגפ ינפמ הרימשו תוחיטב 5 5

 תוחיטב 1
 הרימש 2

 הקזחא 6
 יוביג 1
 רוזחיש 2
 (3051920) רזחמ 3
 תוקיטסיטטסו בצמ חוד 4
 םונותנה םיסב לש יזכרמ לוהינ

 א''כ תויולע 8
 ןונכתל 1
 תונכתל 2
 יופינל 3
 הקזחאל 4

 תוח"'וד יללוחמ 9 9
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 הלעפה יחקל
 לרפררל6-%--0---ש

 404885-ה תא םיליעפמ ונאש

 ונא וב ןחבמ ךרעמכ ונל שמשמ ץוח רחס ךרעמ .מ"'למב

 -פאמ וניבגל ושמישש םיאשונה תא השעמל הכלה םיקדוב

 התע וגידי לאל שי .םינותנ סיסב תכרעמ לש הביטל םיניו

 -ב הריחבה המצע הקידצה םאה ןויסנה ךמס לע ןוחבל

 -וכנ הניחבהו יוסינה תטישו םילוקישה ויה םאהו 8

 .םינ

 הנשל בורק הז ,םויכ

 "צנו אלבטב םיעיפומה םינוירטירקה ןמ קלח ןאכ הנמג

 .םהילא סחיב הכ דע שכרנש ןויסנה לע עיב

 .תומישי 1

 -ובעה תליחת ןמל רתויב טלבש רבדה -- ןונכתב 1

 תונבלו ןנכתל ןתינ הב הברה תולקה היה .04848-ב הד

 -ה .םושייה תושירד ורדגוהש רחאל םינותנ סיסבב םיצבק

 סיסבל 1%8-ב םייק היהש ינויסנה םינותנה סיסבמ רבעמ

 .דואמ ריהמ היה 224235-ב םינותנה

 -ל (ןלהל האר) 1"2245691-ה תא בטיה ןאכ ונלצנ

 הכרפוה ץבוקה תיינבל רשקב .םינזתנה תומלש תקידב ךרוצ

 תומכה תמועל) םינותג לש תולודג תוסמב וליאכ הגעטה

 | ךרעמב הבר תלעות .תוליעפב יראניל לודיג היהי (יוסינב

 ןועטל תרשפאמה 12210042 תורישה תינכותמ ונקפה הז

 ולודיג רקיע ץוח רחס ךרעמבש תויה .םיעטק וא 'תונמב ץבוק

 הכסחנ ,שְדוחה ףוסב תולודג תונמ תפסוהב אוה ץבוקה לש

 | הפסוהל תדחוימ תינכות לש הביתכה תדובע ןאכ ונתאמ

 / .ץבוקל תומושר לש תיתפוקת

 םדוקה ףיעסב ומכ ןאכ םג -- תונכתב תומישי 2
 התיה הניחבה בלשב תמדקומה ונתכרעה יכ ונל ררבתה
 -ה תויעבב קרו ךא םיקסוע ךרעמב םינתינכתה ;תקדצומ
 .םהיבגל ףוקש רתונ םינותנה ןוגרא ןיינעש דועב םושיי
 סיסבל הינפה תישענ ךרעמב הפילשה תוינכות לכב השעמל
 .בס4אחאד לש השיג ילודומ תועצמאב םינותנה

 לש תויעב םיתעל וררועתה הז אשונב -- יופינ 3

 הז אשונש ררבתמ .824885-ה לש 'הבוגתה דוק חונעיפ

 .הנכותה תניחבמ ףוסה דע רוגס וניא ןיידע

 0% -ה בורב 428445-ה קידצה ןאכ םג -- תושימג 2
 המושר תמרב תושימגל רושקש המ לכב .וניתויפצ תא םירקמ
 ונייהש 'תחא אל וגל הרק .רתויב הבר תוליעיה ץבוק וא
 דיגר תודש רידגהל וא תמייק המושרל תודש ףיסוהל םיכירצ
 ןוגראב ךורכ וניא רבדהש הדבועה םצע .חתפמ תודשכ םיל
 .לודג ןורתי הב שי םינותנה סיסב לש שדחמ

 ונלחנ ןאכ -- םינותנה .םיסב לש יזכרמ לוהינ 7
 "ןלהנימ דיב 404888-ה ןתונ םנמא .הבזכא תמייוסמ הדימב
 -ה תמגוד ,סיסבה לוהינל דואמ םיליעי םילכ םינותנה סיסב
 ןוגראו ןוגראל תורישה תוינכזת ראשו תמפסתע סיד ץעצ
 0 הדבועב לודג ישוק ונאצמ םלוא ,םינותנה סיסב לש שדחמ
 ותוא תחת אצמיהל םיבייח ירמגל םינוש םימושיי יצבוקש

 -ותנ יסיסב ,הלעפהה תכרעמ תניחבמ רמולכ 0 ה
 והז .דחא םינותנ סיסבב םידגואמ 8 0

 לש 6 יעפמה תוריש תכשלב דחוימב
 ןווגימ  הליעפמז .תידדה הקיז ירסח םימושיי

 . 1979 לירפא -- 'בשוח השעמק

 ךא ,הנכותה תניחב תעב ונל העודי התיה וזה הדוקנה
 לכ יוטיב ידיל ואב אל יוסינה לש םצמוצמה ופקיה לשב
 .ךכב םיכורכה םיישקה

 -וש םימושיי לש םינותג יסיסב תלעפה לש הזה רשקהב
 רשאכ .תפסונ היעב התלגתה- יזכרמ םינותנ סיסב ותואב םינ
 -פאה תשקבתמ תודחא תוקסיד לע ערתשמ םינותנה סיסב
 הז ךרוצל .םייוסמ םושיי לש םיצבקל קר הניעט עצבל תורש
 ךותמ .םינושה םימושייה יצבוק ןיב תיזיפ הדרפהל גואדל שי
 ותעשב היה הארנ ונארקש המ ךותמו הנכותה ינכוס תוחטבה

 הדרפהל יאנתה .תואיצמב רבדה היה ןכ אל .ריתפ ןינעה יכ

 יבג לע םינוש םימושייל םיכיישה םיצבקה לש הניעט אוה

 רשֶאכ םלוא .םישי הליחתב הארג הז רבד .תודרפנ 'תוקסיד

 -כה לע הטילש ןיא םיפסונ םינותנ ץבוקל ףיסוהל םישקבמ

 האצקהה םוקמ תא ןווכל תורשפא םג ןיא ,וזמ הריתי .םתנוו

 בצמ רצוויהל לוכיו תוכפוהמה תומישרה רובע םיחטש לש

 .תונוש תוקסיד לע ואצמיי תוחתפמהו םינותנה וב

 תרשפאמה תיליע הפש יהוז -- 7'"4245091-ב שומוש
 תביתכב ךרוצ אלל ,םיבכרומ םיכתחב וליפאו 'תופילש עוציב

 םע יוצר הנבמב טלפה תכירע םג תרשפאתמ .שארמ תוינכות

 ריכהל וגדמל ילכה לש ויתולבגימ תא .םוכיס תוגרדל םינוימ

 רצומל ףילחת שמשל לוכי אוה ןיא יכ ןיבהלו דואמ רהמ

 .(? חוקלה תושירד לע הנוע

 תה 30450177-ה םלוא .שמתשמל ןתינה רמגומה
 2 ש תקידב :םינותנה סיסב תיינבב רומאה לכב ןייוצמ

 א םאה) םינותנה סיסב לש יגולה הנבמה תקידב ,רמוחה

 -ות בר ילככ 22250177-ה הלגתה וב ףסונ םוחת

 -קמב .חוקלל המגדה ךרוצל לדומ לש הריהמ הינב אוה תלע

 . הופס םימי ךות םייוסמ חוקל רובע םיקהל ונחלצה דחא הר

 ירבע 22350ת1?1-ב תותליאש ןיכהלו יוסינ יצבוק םיר

 "רומה רבדה עצוב הב תוריהמה .(/80805-ב שומיש ךות)

 .חוקלה לצא תולעפתה וררוע הדובעה ביטו הזה בכ

 םוכיס

 , הטלחהה יכ םיארמ מ"למב הנש ךשמב הלעפה יחקל

 , -ה תא ןיקתהל יוסינהו הניחבה תובקעב ותעשב הלפנש

 : .תקדצומ התיה מ"למב 58

 0" <  םתוזחל היה ןתינ אלש םיישקו םידחא םייוקיל תורמל

 .. -הו ושממתה תויפיצה יכ רמול ןתינ יוסינה בלשב שארמ

 : -יתעהו םימייקה םיכרצה 'תא בטיה תרשל הלוכי וזה הנכות

 .םינותנ יסיסב חותיפב מ"למה לש םיד

 השב >>. 0 -----/-/-/-//2//-/2020 2.

 לש הצק דיל ,ןאכ הארנה ,ריעזה ינווטקלאה בבשה

 -יא בלושש רתויב "סוחדה, בבשה אוה ,עבונ טע לש ןרופיצ

 .מ.ב.י לש םיבשחמ דויצב םעפ

 -חה םיבשחמב ןורכיזה בכרוה הלא םישידח םיבבשמ

 ,מ.ב.* תכרעמבו 8100 .מ.ב.י ,38/.מ.ב.5* :הרבחה לש םישז

 .ראוניב 30-ב הזרכוהש 0

 6:35 -- םוינימולא-ןרוצ לושעה ,שדחה בבשה לש וחטש

 ןסחאל ןתינו רטמילימ 0.375 ויבועו דבלב עבוומ רטמילימ

 .עדימ תויביס 64,000 וינפ לע

 דונכט תרזעב .מ.ב.* החילצה ,םיריעזוה וידמימ תורמל

 ,רועזימו לולכימ לש רתויב תומכחותמו תושדח תויגול

 .ותויב םיריעז םינורטקלא םיביכר 155,000 וינפ לע ''סוחדל,

 1979 לירפא -- ''בשוח השעמ,,

 ןורכיזה תודיחיב ןורכיז תויביס 64,000 םיליכמה סיבבש
 ה ה ה ה הההה ה ה

 .מ.ב.* לש םישדחה םיבשחמב



 המדקה 4

 עגונה לכב םיפירח םיצוליאל הנותנ לארשיב תואלקחה

 שי ןכלו הלדגו תכלוה םיקשמה לש תוחמתהה .םימ תקפסאל

 םילודיג לש םצמוצמ רפסמב זכרתהל תכלוהו תרבוג היטנ

 דודג םימ תויומכ תקפסאב ךרוצ שי ךכמ האצותכ .םייחוור

 -קיע תויעב שולש תוררועתמ ןאכ .הכירצה איש ימיב תול

 :רשאכ ,תויר

 ;הקיפסמ הניא קשמל תיצקומה תימויה םימה תומכ ₪ 4

 -ה תא ךילוהל תלגוסמ הניא קשמה לש םימה תכרעמ 6

 ;םיריבס םיצחלב תושורדה תויומכ

 חיטבהל תנמ לע ויד הובג וניא םימה םינתינ וב ץחלה 6

 .הניקת הייקשה

 ול רוזעיש יבושיח ילכ רסח קשמב הייקשהה ןנכתמל

 וחתפי רשאכש שארמ חטבומ הב הייקשה תינכות תבכרהב
 ןתינ דימת אלש ןבומ .תורטממה הנבבותסת ןכא םיזרבה
 םימעפל .תושירדה לכ לע הנעתש הייקשה תינכות תונבל
 ךרוצ שי ,ןאכ םג .םימה תקפסא תכרעמ קוזיחמ סונמ ןיא

 םייקה ןווגימה ךותמ ףסונ דויצ תריחבב עייסיש רזע ילכב :
 10-42 .רשפאה לככ ךומנ ריחמב תושירדה לע הנועה ,קושב 75

 יבושיח רזע ילכ לש ןונכתה תעב םיטלובה םיישקה דחא
 ,תישאר :היעבה לש תקייודמ הרדגהבש ישוקה אוה הזכ
 ןיבל םימב רוסחמ ןיבש יתומכה רשקה עודי אלש רבתסמ .

 תיאלקחה תכרעמב ,תינש .םינושה םילודיגה לש לוביה תמר
 רסוח -- לשמל ומכ) םיינכט םיצוליא לש בר רפסמ םייק 0
 קחרמה ללגב ,םיזרב ינש תחא הנועבו תעב חותפל תלוכי 0

 היה ןתינ םג ול .םלוכ תא חסנל השקש (םהיניב יפרגואיגה
 תטיש תלאש תררועתמ התיה האלמ הרוצב היעבה תא חסנל
 תושק ןניה (50ת60ו1נתפ) ץוביש תויעבש עודישכ ,ןורתפה
 תראשג ןיידע ,ןורתפל ךרד תאצמנ התיה וליפא .ןורתפל
 רמולכ) תילוארדיהה הניחבהמ ןורתפה תופקת תלאש החותפ
 הקידב םשל .(םייוצרה תולובגב םנה םיצחלה םאה --

 ךות .מ.ב.י= לש יעדמה זכרמב התנבנ ןאכ תראותמה תכרעמה *

 -ב תיאלקה הסדנהל הקלחמהמ םירקוח סע הלועפ ףותיש

 .יוסינ יבלשב עגרכ תאצמנ איה .ןוינכט

 תבשחוממ תיתחיש תכדעמ

 *הי'"קשה תוחול תיינבל

 הדור לאכימ ריד תאמ
 .מ.ב.י יעדמ .זכרמ

 רקי .אוהש יבושיח ךילהתב ךרוצ שי תשרה לש תילוארדיה

 : .בשחמ ןמזב תיסחי

 -יש הדובע ךרדב ךרוצ שי ולא םיישק ףוקעל תנמ לע
 ךרוצה ענמנ ךכ ידי לע .ונויסנמ שמתשמה םרות םהב תיתח
 -חמ ןמזב רכינ ןוכסיח גשומ םגו היעבה לש טרופמ חוסינב
 שומיש :םיבצמ ינשמ דחאב ןכתית תיתחיש הדובע .בש
 תלעפומ וב בשחמל תורבחתה םשל תרושקת וקבו ףוסמב
 -ב לפטמה ןטק בשחמב שומיש וא ,םינמז ףותישל תכרעמ
 השימג ותלעפה תויהב ןורתי ןטק בשחמל .דחא שמתשמ
 ןורכיז לש תורומח תולבגימ ול שיש ןבומ םלואו ,רתוי
 ו .בושיח .תוריהמו

0 
 הייקשה תותשר הנבמ 2

 תכרעמב ןרואיתו

 : םיביכרמ רפסמ תללוכ תיאלקח הייקשה תשר

 םירטק ילעב תורוניצ ןיב םירוביחו םימ תורוקמ ,םיזרב | .א
 .םיתמצ -- ללוכ םשב םינוכמ הלא לכ .םינוש

 םדקמ ,ורטוק ,וכרוא ידי לע רדגומ רוניצ לכ .תורוניצ ₪
 .ויתוצקבש םיתמצה ינש ידי לעו ולש ךוכיחה

 רשקה תא תאטבמה המוקע ידי לע תורדגומ .תובאשו ,1

 "ה ןיבל הבאשמה תקפסמש (יסחיה ץחלה) דמועה ןיב
 .הב תרבועה (העשל םימה תומכ) הקיפס

 תורוניצ 300-כ דע תול ב . 2 יכמ תוינייפוא םימ תותשר <

 תא ןובשחב תחקל ךירצ הייקשה תשרב םיצחל בושיחב -
 ,תוטושפ תותשרב .ךוכיח תוחוכ ידי לע םימרגנה ה ֶק
 דחא רבעמ .ךות םיצחלה תא בשחל ןתינ ץע ל 55
 -יחה תורוגס תועבט ןנשי ןהב ו 5 5

 רשפאל 'תנמ לע .רכינ בשחמ '] ו שחמ 'ןמז .לזוגו ,

 ] עדימב שמתשהל ןתינ ד : כ רחא .תשר
 בושו בוש ה ובושיח לש תונוש תויעב רותפל ידכ

 הת להנתמ .מ.ב.י לש יע הייקשהה .תשר רואית ריל 2 , ע יעדמ ה זכרמב התנבנש תכרעמב
 :םינוכתמה תטישב יתחיש ןפואב

 1979 לירפאי - ייבשוח .השעמ,,

 ' רב תויוצמה תועבטה תא תוהזל הליחת

 ןכותמש :תויורשפא לש ןווגימ שמתשמל הגיצמ תכרעמה

 :העדוהה וינפל גצות ןושאר בלשב .תחא רוהבל וילע

 ג זז, זום ספידיזסאפ ₪
 1 זאפזתי \

 2 .סזנפסז,גצ

 3 הסזטממ
 פא מת סייזסא אזתובופת - -

 :העדוהה ספדות 1 תורשפאב רחבשכל

 'ע0 תאזנז גיימ ג אופ אוטיוטסתא דפא'ניזפת צופפ --

 :העדוהה גצות צע8 תשקהמ האצותכו

 אשטפעשסתאא זאפשנ ספצנסאפ גתמ
 1 תנמפ
 2 אספמפ
 3 תסצפ

8 + 
 אדמת ספיענסא אטאנמה ---

 תראתמה העדוה ספדות 1 תורשפאב שמתשמה רחב םא

 :ירשפאה טלקה הנבמ תא

 זאפזתי עסתא[ ג'יפ 4 הזז גז ה

 ,םפא אג א2 שם" 6521 2

 סת עא אנ אפ 2 כ 6 2

 08 עא אנ אפ ם 0 ₪

 08 עא אנ א2

 פת ;

 עא -- ענפפמ אזתנוטמה .

 א1 -- תתאפעת םאפ אססמ סע ייפ זפפ

 א2 -- פפסס0אפ שאפ אספש

 1 -- א( גט )

 כ -- עאאטא עז אפנה ( אורד .ז דה מיזמוה 5 )

 ₪0 -- 000 1אפ88 00

 (ז 2 א - טקנד וז 1 98)

 21, 22 -- 41ע2ישטפמפ סע א1 גאפ א2 מ-

 1 ימה )

 20 סמזימ 4 סזקמ םאנמת: קא 0

 זאפזתת

 .ורדגוהש תורוצה תחאב טלקל תכרעמה הכחמ ןאכו

 .תשרה רואית לש גולאידה להנתמ הז ןפואב

יי
 

 תיאלקח הייקשה תינכות 3

 הייקשה יכיראת לש אלמ טוריפ תללוכ הייקשה תינכות

 שומיש ןנכתל רוסאש ןבומ .הקלח לכ רובע םיזרב ירפסמו

. 

 1979 לירפא -- 'יבשוח השעמ),

 קשמל הצקומה לע הלועה םימ תומכב
 / שי בור יפ לע .הניקת הייקשה ךרוצל קיפסהל םיצ

 .םיפנעה לש תושקבה ןיב םאתל ודיקפתש םימה ףנע זכרמ

 -הועה םימה תומכ .ןיבל (ודקובא ,סדרפ ,הנתוכ ומכ) םינושה

 הובמה םימה תומכש תעדל חכונ אוהשכ .קשמה תושרל תדמ

 רחאל וא םידקהל הסני אוה ,ידמ ההובג םייוסמ םויב תשק
 אדוול הצרי ,תאז השעש רחאל .םימל תושקבה תחא תא

 - תכרעמה .ךרוצה תדימב בוש ןקתלו ,םיקיפסמ םיצחלהש

 .הז ךילהת יבלשב םג תעייסמ

 ךות ,ול הארנה םינמזה חול תא שמתשמה רידגמ הליחת

 .שקבל לוכי אוה ןכמ רחאל .םינוכתמה תטישב שומיש

 תינכות תא ,הכירצה איש ימי תא םיראתמה םינוש םיחוויד

 -כות ליעפהל םג לוכי אוה .'וכו םימייוסמ םימי לש הייקשהה

 -ה םימיב םימב שומישה תא ןיטקהל ןתרטמש תוריש תוינ

 ידעומב םייוניש עצבל ותלוכיב ןכ ומכ .דחוימב םיסומע

 -תת איהש "תשר רתופ,, ליעפהל ןתינ ךרוצה יפל .הייקשה

 הנותנ תויהב םימה תשרב םיצחלה תא תבשחמה תינכות

 םיצחלהש הדימב .םיזרבב םימ תקפסאל תושקב לש המישר

 .תינש קודביו םימה חול תא ןכדעיו רוזחי ,םיקיפסמ םניא

 0 + ב
 ה

 5110 ,מ.בי בשחמ לע תכרעמה שומימ 4
 ו ההוהוו

 -כ ולדוג) םידמימ ןטק בשחמ וניה 5110 .מ.ב. בשחמ

 .יטנגמ טרסל ןנוכו ךסמ ,םישקמ חול ליכמה (ףוסמ לדוג

 תא עינהל תלגוסמה תינוויכ-וד תספדמ וילא רבחל ןתינ

 בשחמה .היזיבלט :ךסמו םיטקסיד 2--4-ל ןנוכ ,רוחאל ריינה

 -חמל ףוסמכ שמשל לוכי אוה .01,-ו 60 תופשב לעופ

 .6418 דע אוה ןורכיזה לדוג .יזכרמ בש

 דמעומל ותוא הכפה 2עז,-ב לעופ בשחמהש הדבועה

 תוריהמ ןכש הייקשה תוחול תיינבל תכרעמה חותיפל יעבט

 תניחבמ .תרחא הפש לכמ הברהב הלודג 0₪-ב חותיפה

 -וסמ אוה .םיקפסמ ולש םיעוציבהש רבתסה בושיחה תוריהמ

 םירקמ .הקדמ תוחפ ךות תולודג םימ תותשר רותפל לג

 וניא אוה -- םלואו .תוקד שמח דע םישרוד דחוימב םיש

 םוקמ לכב וליעפהלו ולטלטל ןתינו "תרושקת יישק,,מ לבוס

 -ןמ תספדמ םע ךסמ לש תבלושמה הדובעה .למשח שי וב

 לע תוגצומ גולאידב תורושקה תועדוהה לכ .דואמ הליע

 .תוספדומ תובושח תואצות קרו ךסמה

 == =דדח-ה-===--ה---------
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 םוכיס 5
 ו וו

 ולא םימיב תלעפומ הייקשה תוחול תיינבל תכרעמה

 ,םיקשמ רפסמ לש הייקשה תויעב ןורתפ םשל ינויסנ 'חרואב

 לע ססובמה) תשרה רתופש רבתסמ שכרנש רצקה ןויסנה ךותמ

 לוכיו ליעי וניה .(.מ.ב> לש יעדמה זכרמב החתופש הטיש

 םימ תותשר לועפתו ןונכת תויעב ןורתפל תוליעיב שמשל

 -חמ לע התנקתהו תיתחיש תכרעמה תויה .יאלקחה רזגימב

 .הב תוניינעתהל םה ףא םימרות דיינו ןטק בש



 -ל הרדישש םידאמה יגפמ תונומתה
 ןכמ-רחאל ומסרופו גניקייו תיללח ץרא
 הדבוע .ןתודחב תומיהדמ ויה תונותיעב
 דוביע תוכזל הבר הדימב ףוקזל שי וז
 הנוכמה הז ךילהת .בשחמב הלא תונומת
 גתתגק6) "תומדה לש הזילאנא, םג

 לכב תובישח-יבר םימושיי ולו םיבשחמ
 -בעמ ותועצמאבש דויצה .עדמה-ימוחת
 -ה היזיוולט-תמלצמ ללוכ הנומת םיד
 .הב טלוש בשחמהשו בשחמל הרושק
 -ל התוא הניזמו הנומת תקרוס המלצמה
 ,םיפסונ םידוביעל בשחמה לש ונורכז
 -יז ,תוכיאה רופיש ראשה-ןיב םיללוכה
 תודבועמ וז ךרדב .ןוסחיאו תורוצ-יוה
 -ל תוטיש .םינייוול םירדשמש תוגומת
 החלצהב ומשוי הנומתה תוכיא רופיש
 תונחבאה תוססובמ הבש ,האופרב םג
 הלחמ לש םינמיס יוהיז לע הבר הדימב
 ןהש ,תוטישה .ןגטנר-ימולצתכ תונומתב
 לע תוססובמ ,דואמ תומכחותמ םנמא
 .ןלהל ומגדוי רשא םיטושפ תונויער

 +42 + 2% ג ,4 4 + + + +, 2, 2% 2 2

 תודוקנ ןוילימ 6

 -שת וא הנומת קורסל ןתינ המלצמב
 -שתה ךרד רדוחה רואה .(ביטאגנ) ליל
 -יגפ .המלצמה לש הדותקב עגופ. ליל
 -ומה םינורטקלא רורחשל תמרוג ותע
 םילקתנ םה ךרדב .הדונאה ןוויכל םיצא
 ,םינורטקלאה .בקנ וזכרמבש םוסחמב
 -ו הדונאב םיעגופ ,בקנה ךרד םירדוחש
 ותמצועש ,ילמשח םרז תריציל םימרוג
 רשא רואה תמצועל רשי סחיב תסחייתמ
 -גמ הדש תועצמאב .לילשתה ךרד רבע
 -ש ,םינורטקלא ןווכלו .דקמל :ןתינ יטנ
 ,הדותקה לש םינוש םירוזאמ וררחתשה
 -מ הלא םינורטקלאו ליאוה .בקנה ךותל
 לש םינוש םירתאב רדחש רוא םיגציי
 תיטנגמ הנווכה ידי-לע ,ןתינ ,לילשתה -

 .1978 6 בי'כ 'י'עדמ,,ב עיפוה הז רמאמ .

 .הה -תרותב .דבכנ אשונ יאוה (8

 בשחמב תונומת דוביע |
 קיציז םשרג 'פורפ תאמ

 י."הסדה,ו תירבעה הטיסרבינואה לש האופול רפסה תיבב בשחמה תדיחי להנמ

 -ה תמצוע .הנומתה לכ תא קורסל ,הז

 -סמל .תמגרותמ הדונאב תטלקנש םרז

 .255--0 ןיב רפ

 עבצה גצויי ןלהל הנאבותש תומגודב
 -- רוחשהו 0 הרפיסה תועצמאב ןבלה
 הנומתבש רופאה ינוג רתי תא .255-ב
 .וללה םיכרעה ינש ןיב" םירפסמ וגציי
 -ל םיברקתמש לככ ,הז םירפסמ םלוסב
 ךילהתה .רופאה-ינוג םירהבתמ ןכ ספא
 ידכ .(היצאטיגיד) רורפיס הנוכמ ראותמה
 בשחמב הנומתה רוזחיש תא רשפאל
 ובש קייודמה םוקמה תא םג ןייצל שי
 -ב השענ הז רבדו ,הנומתה הררפוס
 -ורה לש ,תוטאניררואוק יתש תועצמא
 ביתכמ הקירסה תעב .ךרואה לשו בח
 .תוטאנידרואוקה תא המלצמל בשחמה
 המיגדה ךילהת תא קלחל אופיא ןתינ
 בשחמה ביתכמ הליחתי .םידחא םידעצל
 -וקנה לש תוטאנידרואוק יתש המלצמל
 -צמה .המיגדה עצובת הבש הנומתב הד
 -טהש םינורטקלאה תא תדקממ המל
 הדותקה לש םיאתמה רתאהמ והרחת
 .רואה תמצוע תא תדדומו בקנה ךותל
 ךרעהו 255--0 ןיב רפסמל תמגרותמ וז
 -ב עצבתמ ךילהתה לכ .בשחמל רזחומ
 .הינשה תוינוילימ 50 לש עצוממ ןמז

 -ב הנומת ררפסל תלגוסמ המלצמה
 -וקנ 4000א4000-ב מ"ס 2א2 לש לדוג
 -פהה-רשוכ .(1.6א10' =) תוחרפנ תוד
 -תינוילימ) ןורקימ 5 אוה עצוממה הדר
 יתש ןיב עצוממה קחרמה ,רמולכ ,(רטמה
 -קימ- 5 אוה המלצמה תמגודש תודוקנ
 הררפוס ןלהל םגדותש הנומְתב .רטמור
 400 ומגדנ וז ךרדב .תירישע הדוקנ לכ
 -ל תודוקנ 1.6%10* וא) הרושל תודוקנ
 יתש ןיב עצוממה קחרמה רשאכ (הנומת
 .מ"'מ 0.05 אוה . תודוקנ

.002054545-45-3245-9240-42405242+2552522052%225 

 בשחמה תמשינ - תינכותה
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 תוביתכמ בשחמה לש ויתולועפ תא
 לש .הרדיסמ היונב תינכות לכ .תוינכות

0 

 | בשחמה תולועפ תא תוטרפמה ,תודוקפ
 -ה אוה בשחמה אל השעמל .ןהיטרפל
 תנכושש תינכותה אלא המלצמב טלוש
 -חותמ חותינ ןעשנ ךכ"םושמ .ונורכיזב
 % .תמכחותמ תינכות לע הנומת לש םכ
 רפסה-תיב בשחמ ןזוה תאז םיגדהל ידכ
 -םיב החונמ, 1 'סמ הנומתב האופרל
 ודיב קיזחמה םדא הארג הבש "חלמה
 -ה ודי דועב ימוי ןותיע תילאמשה
 -מאב שמשה ינפמ ןילע תגנוגמ תינמי
 וז הנומת לש תיפוקש .הירטמ תועצ
 , -צמה .המלצמה תקירסל רוקמ השמיש
 .ןימיל לאמשמ הנומתה תא הקרס המל
 -רחאל ,הגותחתה הרושה תקרסנ הליחת
 לכב .האלה-ךכו ,הילעמש הרושה ןכמ
 רואה תמצוע .תודוקנ 400 ומגדנ הרוש
 טילבת תועצמאב תגצומ הלא תויזוקנב
 -מ ,אופיא בכרומ טילבתה .2 הנומתב
 רואה תמצוע תא "תוראתמה תומוקע
 -ה הרושב ןנובתנ ,הרושו הרוש לכב
 ן הנימי ךשמתמ םוקעה .לאמשמ הנותחת
 <: "ב .םיממורתמו םיכלוהש םילג תרוצב
 ההכ איהש ,ץחורה לשי ולגר ףכ רוזיא
 .התוא םיבבוסה םימהמ הבר הדימב
 ! -ה תורושבש תומוקעב תטלוב וז הילע
 -ל המוקעה תדרוי ךשמהב .רתוי תוהובג
 לגרה ףכב תולעל ידכ  םיכומנ םיכרע
 -יבב םיגדמ טילבתה .האלה ןכו הינשה
 -ש ,ותיירטמ תאו םדאה-תומד תא רור
 .םתוא םיבבוסה םימהמ הברהב םיהכ םה
 אופיא תגציימ טילבתה לש המוקע לע
 יל השאכ ;255-ל 0 ןיב םירפסמ לש הרוש
 -ש .םילוסמ רופא ןוג ןייפאמ רפסמ לכ
 *ה תנסחואמ וז ךרדב .תירוקמה .הנומתב
 לשמל ךכ .בשחמה .לש ונורכיזב. הנומת
 םירפסמ תועצמאב םימה ינוג םיגצוימ
 .תרזעב -- הירטמה םתמועלו 50--0
 | 00% "ה רטצ תעב :.255-ל םיבורק .םירפסמ
 / 8 7 חה .תומוקעל םירפסמה םימגרותמ טילבת
 התעו ליאוה .וז דיל וז גצה לע תוריוצמ
 ודעונש ,תויטמיתמ תוטישב הב לפטל ון: | )0 ןתינ ,םירפסממ הלוכ הנומתה תבכרומ
 דנועמ םא ,לשמל ךכ  .חתוכיא רופישל
 םימב אל ךא ,ץחוהה שיאב ונא םיניי

 . 1979: לירפא -- 'בשוח השעמ,

 -םיב החונמ, :1 הנומת
 הנווה וז הנומת ."חלמה
 הב תושעל ידכ ,בשחמל

 ; -ב םיגצומה םידוביעה תא
 .תואבה תונומת

 מוג טילבת :2  הנומת
 לכ .1 הנומת לש רופאה
 < מוג תא תגציימ המוקע

 "ומתה לש הרושב רופאה
 תוטילבה .תירוקמה הנ
 דו םיהכ טינוג תוראתמ
 סיואתמ םיעקשה וליא
 הרוש לכב .םיריהב סינוג
 .תודוקנ 400 ומגדנ

 2! הנומתה תגצה :3 הנומת
 לכ .תוטופוזיא תועצמאב .

 ינוג תא תרבחמ הטופוזיא
 םיהוורימב םיהזה רופאה
 -ולכ .רופא-תוגרד 30 לש
 הטופוטיאמ רבעמ | ,רמ
 -ישל ההז התנכשל תחא
 -תוגרד 30-ב עבצה יונ

 .רופא

 הנומתה תגצה :4 הנומת
 -כ .תוטופוויא תועצמאב
 -וורב םלוא 3  הנומתב
 .רופא-תוגרד 100 לש םיח

 דומתה תגצה :5 הנומת
 .תוטופוטא תועצמאב הנ
 -רד תגציימ הטופוזיא לכ
 תומדה .הדיחי רופא-תג
 םיווקמ תבכרומ תריוצמה
 המלוצ הנומתה .םירצקי
 לכש ידכ ,לק שוטשיטבי
 .סתכ תועצמאב גצויי וק"

 בשחמל תורוהל ןתינ ,ותוא םיבבוסה,
 .50 ךרעל לעמש רופא ינוג קר םיגדהל|
 -ש םידודרה םילגה ומגדוי אל וז ךרדב!
 תמגדהב ונא םיניינועמ םיתעל .םימב"
 דציכ .המצע תומדב אלו תומדה תולובג

 .אבה ףיעסב ךכ-לע 1 תאז גישהל ןתינ

2 
 תוטופוזיא תועצמאב הגצה

 וק (1800ם046) הטופוזיא םשב רידגנ
 -עב ,הנומתב ,תודוקנה לכ תא רבחמש
 -ה .(3 הנומת) הווש ירפסמ ךרע תול
 -ופוט הפמ הריכזמ תלבקתמש הגומת'
 -ה תודוקנה לכ תורבוחמ הבש ,תיפארג
 -ארגופוטה הפמב .הווש הבוגב תונכוש
 רבעמ .םייוסמ הבוג הזכ וק ןייצמ תיפ

 1979 לירפא -- "בשוח השעמ,,

 וא ,הילע למסמ וילא ךומסל דחא וקמ
 -ה הגצהב .לשמל ,םירטמ 257ב ,הדירי
 והנשמל דחא וקמ רבעמ ההז תיטופוזיא
 וקה רמולכ .רופא-תודיחי 30-ב יונישל
 ,250 ךרעה תא גציימ הירטמבש ימינפה
 ,220 ךרעה תא (ול ינוציחה) ודילש וקה
 השיגדמ תיטופוזיאה הגצהה .האלה-ןכו
 -ש םינושה םימצעה תולובג תא אופיא
 -ה תא רייצל בשחמל הרוג םא .ףונב
 תחא הטופוזיא ןיב רבעמה רשאכ הנומת
 הגומת) .רופא-תודיחי 100 אוה היגשל
 -אקיראק הריכזמה הנומת לבקתת 646
 -תמה םיטעמ םיווקב תנייפואמש ,הרוט
 .הנומתבש םיטלובה םימצעה תא םירא
 --1507מ םיעבצה םינייפאמ הירטמה תא
 ינוג םיגציימ םימבש םימתכה תא ,0
 -ה חטשהש דועב ,150--50 ןיב רופאה

 . "וקמה הנומתב רשא הירטמה דילש ,ןבל

 תועצמאב ןאכ גצוימו ,ינגומוה אוה תיר
 םוחתבש ןיינעמ .50--0 ןיבש תוטופוזיא
 גיצהל .רשפא הנומתב ןבל הארנה הז
 .תויגוג-בר תורוצ בשחמה תועצמאב
 הבר תועמשמ הלא תורוצל ןיא םנמא
 -ל ןתיג דציכ תומיגדמ ןה ךא ,ונרובע
 קרש תורוצ בשחמ תועצמאב טילבה
 .הליגר הנומתב הנחבהל תונתינ ישוקב

 הרוטאקיראק תנומת ןוסחיאש רורב

 -רהב טושפ אוה בשחמה ןורכיזב תאזכ

 (72 ימעב ךשמה)
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 תמלשומ הוגה
 זנדויניא'ל היצ

 בוב

 םירעוב וזכרמבש תובהלה ריק לע תוהלבה םולח

 .שממתהל בייח וניא - םיינולח םיכמסמ

 םיטרס - תרחאו תיטנגמ היידמב רוצאה עדימ

 יסיטרכ ,בוקינ יטרס ,םיטקסיד ,םיקסיד ,םייטנגמ

 תופסכב ןיטולחל ןגומ - םימליפורקימ וא בוקינ

 .1.4א(קתאד2  תרצותמ ןוחטבה

 וכיז ,רתויב םירומח תוכיא ינחבמב תיברימ החלצה

 גתבו ימלוע םוסרפב , 1.4208? | תופסכ תא

 : .ןוילע תוכיא

 תוקד 30 ךשמב תפסכ הממוח ,םינחבמהמ דחאב

 ןכ-ירחא .סולסלצ תולעמ 10905 לש הרוטרפמטב

 בוש הממוחו ,םירטמ פימ הלעמל לש הבוגמ הלפוה

 תולעמ 840% לש הרוטרפמטב תוקד 0 ךשמב

 הרוטרפמטה התלע אל ןחבמה לכ ךשמ .סויטלצ

 הרתונ תוחלהו סויסלצ תולעמ 50 לעמ ,תפסכב

 . .85%-ל תחתמ

 ב ב
 / : הרב

 םיבשחמ לכרצ קוושו אובי .דרהפמוק | =
 א"ת ,6 םיאנומשחה |

 ו

 תבשחוממ
 ם וטטומתה תוחל

 | | - היצמרופניאל תופסכב -- הצירפו
 || !.גוהקשתד2 תרצותמ

 וא חתפמ םע - ללכושמ לוענמבו םיחירב לש"

 5 הת הקק | = | ההדק הרה ו == = שה כשש הולמ) |
 ה רקו 7 % = %  יי ב : ,

 .תופסבה לע טרופמ רמוח יל וחלש אנ ב

 .תופסכה לע עדימ תלבקל לתא רשקתהל םכגיצנמ שקבא כ

 דובכל | ? :

: ]| 
 "בשוח השעמ,, תכרעמ

 אייליא תוריכזמ 2

 13009 .ד.ת

 , םילשורל , :

| 1 
4 : ּ . 

 4 + : ל

 , ; 5 לארשיב םיגיצנ
 . / 4 8 282069 .לט

 1 ,הילעש היצמרופניאהו תיטנגמה היידמה לכ
 : .םגפ אלל - ןחבמה םותב ואצמב
 ז רמוח - 1428872 תופסכל תונורתי דועו
 < ה קינעמ ,הרבחה רובע דחוימב חתופש דודיבה
 5 רבד ,ךומנ ולקשמ תאז םעו תמלשומ הנגה
 תאז .תפסכה לקשמ תא רכינ ןפואב תיחפמה
 תופסכ םינייפאמה לוברסלו הובגה לקשמל דוגינב
 .דודיב רמוחכ ןוטב שמשמ ןהב ,תורחא תורצותמ

 הנגהב םג רתויב תוליעי 14120872 תופסכ
 בר רפסמב תוחרבומ ןהיתותלד רשאב ,הצירפ ינפמ

 .?יתרפס ףוריצ

 וגמבו םינוש םילדגב 120812)1.4  תופסכ
 ב .תלמינפ הלוכת ירודיס



 ,רקי ארוק |

 ןיא ךא ,םיקתוע 1,500 לש הצופת "בשוח השעמ,ל

 לע אלו ןולעה יארוק גוח לע אל ןמיהמ עדימ תכרעמל

 ןולעתה תמר רופישל יגויח אוהש עדימ ,םתוניינעתה ימוחת
 .ויארוק תושירדל ותמאתהו

 השעמ, לש הז ןוילגל ףרצל תכרעמה הטילחה ןכל

 .רסחה עדימה תא הל קפסָי רשא ןולאש ''בשוח

 תישפוח העבה דדועל תנמ / םש םוליעב אוה ןולאשה

 .םיארוקה דצמ .הנכו

 ןולאשה תא אלמל  השקבב ןולעה יארוק לכל הנופ ינא

 דה יאצמימ תא.איבנ .רשפאה לככ רהמ תכרעמל וריזחהלו

 ,השעמ,, לש תודיתעה .תורבוחה תחאב וניארוק תעידיל רקחמ

 ."בשוח
 הטינומ ףסוי

 לשאר ךרוע

 ה

 ארוקה ןקויד

 רקוסיע ןויצל תחא תצבשמ קר ןמס) ירקיע  קוסיט
 .(ירקיעה

/ 

 בשחמ תדיחי לוהינ ה

 תוכרעמ חותינ / 'תוכרעמ ןונכת - ₪ 4

 תונכת

 יפקיה דויצ וא בשחמ תלעפה -

 בוקינ / הדילק

 ילהנימ ו

 לארשי [.]

 הפוריא

 (הדנק ,בי'הרא) הקירמא ןופצ

 הקירמא םורד

 הקירפא

 היסא

 תוצראה ראש

 20 דע

29-20 

39-00 

49-00 

 הלעמו 50 [ ]

 (ההובג יכה תא ןמפ) הלכשה

 תיממע [.]

 תינויע -- תינוכית .[.

 תינכט -- תינוכית (.

 (תוחפל ןושאר ראות) ההובג 3

 השעמ,

 יעדמ םינותנ דוביע

 בשחמ תודיחי לוהינ

 םישדח יפקיה דויצו םיבשחמ רואת

 תונכת תוקינכט

 תונכת תופש

 חוקיפ תוכרעמ

 םינותנ ידסמ

 הנכות תוליבח

 (50109816 ₪08108110ב) הנכות תוכרעה

 תרושקית

 עדימ רוזחיא

 (0מ"]וגת6) תורובח תוכרעמ

 תיתוכאלמ היצנגילטניא

 תיבושיח תונשלב

 םיעוציב רקח

 הקיטסיטטס |

 היימדהו היצלומיס |

 םיבשחמ תארוה

 (!ךתוא ללוכ) םיעצומ םירמאמ ימרות

 ןופלט | תבותכ | יטרפ םש החפשמ םש צג

 ם

 ם

 ם

₪ 

 ם

₪ 

₪ 

 ם

 ם

₪ 

₪ 

₪ 

 ם

 ם

 ם

 ם

 ם

₪ 

 "בשוח
 בושחימה לש הירוטסיה

 םירפס תוריקס

 א"ליאב השענה לע תוריקס

 םושחימה 'םוחתב םלועב השענה לע תוריקס

 תכרעמל םיבתכמ

 (תושירפ ,םייונימ) םיבשחמ תוכרעמב םידבוע םודיק

 ל"וחבו ץראב בושחימה םוחתב םיעורא חול

 .תואטיסרבינואב בשחמ ידומילב הארוה תוינכות

 םיבשחמה לש תויתרבחו תוילכלכ תועפשה

 םיבשחמ דויצ תריחבל תוקינכט

 םיירבע בושחימ יחנומ

 םינודיח

 הסדנהב בשחמ ימושי

 האופרב בשחמ ימושי

 הארוהב בשחמ ימושי

 עבטה יעדמב .בשחמ ימושי

 חורה יעדמב בשחמ ימושי

 םיבשחמה םוחתב תונדיתע

 . .םירמאמה יאשוג

 . .:םיאבה םילמסה תועצמאב ,םיאשונהמ

 / / ש
 : ןיינעמ אשונה - 21 .דואמ יתוא מ אשונה 4
 '  התוא ןיינעמ וניא .אשונה -3

 0 הנימ םיגותנ דוביע
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 ושמה בשחמ ודקיומ

 בשחמילנימ לש עוציב
 בשחמה לש הז ולולכש

 תודוה גשומ ,ורקימ-אפלא

 תססובמה השידח היגולונבטל

 לש הלימ ךרואב תוליעפ לע

 הלעפה תכרעמו םיטיב 6

 4% .תמכחותמ

 תיסיסב תכרעמ
 :תללוכה תיטקפמוק תכרעמ

 תיזכרמ דוביע תדיחל *
 48% ימינפ ןורכז *

 8" םיטקסיד יננוב 2 *
 תספדמ * גצ *

 הלעפה תכרעמ *
 .84516 תונכת תפש * <

 ורקל
% - 
/%[ 7% 

 ו
0 

 ימ לש טוציב תמד
 = :רתויב ללכ

 ,רחסמה ימוחתל ,תוביהלמ םודיק תויורשפא םיעיצמ ורקימ-אפלא יבשחמ

 אלל בשחמ אוה ורקימ-אפלא רשאב .ךוניחהו רקחמה ,לוהינה ,היישעתה

 .וריחמבו -ולש לודיגה תושימגב ,ויעוציב תוינוג-ברב ,ותוריהמב - תורחת

 לודיגה תולורשפא
 לדג ורקימיאפלא בשחמה

 לש לודיגה בצקל דומצב

 :תפסוה י''ע ,שמתשמה

 ,םיטקסיד ינגוַכ ,ןורכז
 ,םיגצ ,םיקסיד יננוכ

 יעצמא ,תרושקת ,תוספדמ

 םירחאו םייתילשעת חוקפ

 .תופסונ תופשו

 בשחמה תלעפה

 תיסיסב תכרעמ לש הלעפה

 הניאו התוטשפב תנייטצמ

 .תדחוימ תונמוימ הכירצמ

 הקזחא
 ורקימיאפלא בשחמל

 ריהמ הקזחא תורלש

 .ץראה יבחרב ,ןימאו

 הנכותה לכרעמ
 לש תוינכותה תיירפסב
 יכרעמ ורקימ:אפלא
 ללוכ ,םיללכושמ הנכות
 םיכרעמ ץבקמ
 .םיטרופמ םייאנובשח

 לש המגדהו ץועיי
 ,ורקימיאפלא יבשחמ
 םואית יפילע םימדיקתמ
 הגוצתה ימלואב ,שארמ
 .ונלש

 יבשחמ לע טרופמ ןולע
 חלשיי ,ורקימ-אפלא
 ימל ,רזוח ראודב
 תועצמאב ונפיש
 .שולתה

 ל

 51 ןופלט ,ביבא-לת ,76 םיאנומשחה .מ''עב (.יס .מ) םיבשחמ

 דובכל
 םיבשחמ ורקימ
 מ"עב (יס.מ)
 .א"ת 76 םיאנומשחה

 יל חולשל םכשקבא

 .טרופמ ןולע

 םכגיצנמ שקבא כ
 תלבקל רשק יתיא רוציל
 .םיפסונ םיטרפ

 א



 (69 ימעמ ךשמה)

 דועב .תירוקמה הגומתה ןוסחיאמ הב
 160,000-מ .תבכרומ תירוקמה הנומתה
 רפסמ הברהב ןטק (4000%4000) תודוקג
 .הרוטאקיראקה תא תונייפאמה תודוקנה
 -ל שורדה ןורכיזהש דומלל .ןתינ ןאכמ
 (א) :םימרוג ינשב יולת הנומת ןוסחיא
 -ה ביטב (ב) ;הנומתבש עדימה תומכב
 -רצל ולש תויטנאוולרה תדימבו עדימ
 -ה רפסמ עבוק עדימה תומכ תא .וניכ
 "ב עיגהל הלוכי איהו הרושל תומיגד
 -וקג 1.6%107-ל דע תראותמה המלצמ
 -ה תא םיגיצמ ,תאז-תמועל םא .תוד
 -גה עבקת ,תוטופוזיא תועצמאב הנומת
 -ה עדימה תומכ תא הטופוזיאה תרד
 -מ הטופוזיא לכ הבש הגומת .תגסחואמ
 הנומת) רופא-ינוג 30 לש חוורימ תגציי
 הבש הנומתמ רתוי בר עדימ הליכמ 3
 רופא-יגוג 100  תגציימ טופוזיא לכ
 -סמ :הלאה םינתשמה ינש .(4 הנומת)
 -ופוזיאה חוורימו הנומתל תומיגדה רפ
 .ןסחואמה עדימה תומכ תא םיעבוק ,הט

2 
 בשחמה תועצמאב תונמא

 -םיב החונמ, לש תונושה תוגצהה
 יתתסא יפויב םג תונייטצמ "חלמה
 -ה תויורשפאה לע תועיבצמו ,םייוסמ
 וניאר .יתונמא רישכמכ בשחמב תונומט
 ןתינ תיסחי-תוטושפ תודוקפ תרזעבש
 דועב .תונווגמ .םיכרדב הנומת גיצהל
 הטופוזיא לכ הגציי תומדוקה תונומתבש
 -יחי 30 לשמל) רופא-ינוג לש חוורימ
 לכ הבש הנומת רייצל ןתינ (רופא-תוד
 -ומת) םייוסמ רופא-ןוג רבחת הטופוזיא
 -:מ תבכרומ תרייוצמה תומדה .(5 הנ
 ריבגהל תנמ לע .רתויב םירצק םיווק
 וז הנומת המלוצ יתתסאה םשורה תא
 .םתכב גצוימ וק לכש ךכ ,לק שוטשיטב
 -מיא הנומת תלבקתמ רבד-לש-ופוסב
 השמיש וז השיג .תינייפוא תיטסינויסרפ
 בשחמ  תועצמאב רויצ-ינמאל הארשה
 בשחמה,  תרבוחב היוטיב תא האצמו
 .תורפסה תמישרב העיפומה ,"תונמאב

 תפסונ האירקל

 381, 7. א, ₪0 ט68 גת 4.
 0861616 (865.). 1977. 60 נסונ(זסע
 ך060ם005 גת 1826 | 4ת]עפופ,

 מממ עעספפ

 610םהע60 71. 1971. 'ת6 סמו
 גת בזש שא 90600 7 4.

 ך,סמ00ה.
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 הלועמ רשוכ לעב אוהש שידח בשחמ
 -לע ןמזוה "ןייל ןוא,  םינותנ דוביעל
 לע .מ.בי תרבחמ "אנעי, תרבח ידי
 ינפל .מ.בי תרבח הזירכה שדחה בשחמה
 ,םלועב ול ברה שוקיבה חכונו שדוחכ
 ,הנושארה 'תונמזהה תמישר הרגסג רבכ
 הצובק לע תינמג "אנעי, תרבח רשאכ
 -ב תוללכנה םלועב תורבח לש תרחבנ
 .וז המישר

 הלעפהל יונב ,4341 שדחה בשחמה
 -מ אוה רשאכ ,םיפוסמ לש תכרעמ םע
 םינותנ דוביעו חותינ םילעפמל רשפא
 -ישי תרושקתב (יאלמה בצמ ינותנ ומכ)
 .הר

 םוחתב הכיפהמכ רדגומה הז בשחמ
 -כ דועב שומישל סנכי םינותנה דוביע
 ותעפוה הררוע וישכע רבכ לבא ,םייתנש
 .םלועב עוצקמה יגוחב בר ןיינע

 "אנעי, ,שידח דויצ תסנכה םוחתב
 -חאב .ץראה תרצות תשיכרב םג הצולח
 בשחמה תכרעמ תא הרבחה התנק הנור
 ,טיבלא תרבח לש "טקאפיק, תילארשיה
 ."ןורלא,, ןרצנוקל תכיישה

 -יחיה איח ''אנעי,, לש תורישה תכשל
 -ב תכרעמה .תאזכ תכרעמ הליעפמה הד
 -ה 'םיפוסמ 16 םויה רבכ תללוכ "אנעי,,
 -לא,, תאצותמ הז בשחמ"ינימל םירושק
 -יע תארקל םינותג דבעמו זכרמה ,"טיב
 הינימה .הרבחה לש יזכרמה בשחמב דוב
 תלעפה רשפאמ םג טיבלא לש בשחמ
 םינותנה תטילק לע םינוש םיגוסמ הרקב
 .ףוסמל םתנוה ידכ ךות

 -רשיה בשחמב העיקשה "אנעי,, תרבח
 ,תוריל ןוילימ ינשכ "טיבלא,, לש ילא

 -ב אוה ''אנעי, לש רחא בושח שודיח
 לוהינ ןכותבו תונוש לוהינ תוינכות םוחת
 ץוח עבטמ תונובשח ךרעמ לש בשחוממ
 יתב ,תועיסנ תורבחל דחוימב םיאתמה

 -- -ק
 "אנע*י, תרבח
 בשחמ הנימזה
 .מ .ב?-מ שדח

 -ב םיקסועה לכו םינאובי ,םינאוצי ,ןולמ
 '-- םיפוכתה םייונישה  .ימואלניב רחס

 ץוח תועבטמ ירעשב םיימוי םוי טעמכ
 -תה תולעב ורצי ,תילארשיה הרילל סחיב
 עבטמב קסועש ימ לכל תושק תונבשח
 -ל יכ 'תעדל וחכונ תונובשח ילהנמ .הזכ
 -ה וא םיבייחח תבצמ תא תיגדי ןכדע
 יהוז ,עבטמה רעש ייונישל םאתהב םיאכז
 לארשי .תירשפא יתלב המישמ טלחהב
 רחאל םויכ .עבטמ יגוס תורשעב תרחוס
 תטיש חתפל היה יחרכה ,היצזילרבילה
 -ה תנומת תא ןתיתש ,תיאנובשח לוהינ
 םהמ -- רמולכ קסעב תילאירה בצמ
 ןויצ ךות ,ויתולועפמ םייתימאה ויחוור
 .םירעשה ייונישמ םיעבונה םישרפהה
 -ל תכיישה "תילוהינ, בשחמה תכרעמ
 תינכות החתיפ ,"אגעי, תורבח 'תצובק
 -סועה לש םיכרצה לכ לע הנועה בשחמ
 לוכי וז תינכות יפל .ץוח עבטמב םיק
 לש ימוימוי חותיג לבקל הילע יונמה
 -בְו .קסעב םתועמשמו םירעשה ייוניש
 םייתימא םיחוור ןיב הנחבה -- ליבקמ
 ישרפה .רעש . ישרפהמ האצותכ םיחוורו
 ורשפאי ךכו ןחבה ינזאמב . ועיפוי רעשה
 לע רתוי הברה תקייודמ הנומת לבקל
 -סמ ןכ .קסעה לש תיתימאה תויחוורה
 עבטמב תורתיה לע עדימ 'תינכותה תקפ
 -ינ דצב תאז לכו ילארשי עבטמבו ץוח
 .הליגרה תונובשחה תלהנה לוה

 םג- "תילוהיג, לש השדחה תינכותל
 עבטמה םוחתב דיתעה תא תוזחל רשוכ
 בשחמה תועצמאב תופצל . ,רמולכ -
 תוחיפ לש הרקמב הרבחה עפשות דציכ
 .ונלש הרילה

 -עמה לע םיפסונ םיטרפב ןיינועמה
 לש םיפסוג םיתוריש לעו תיגשדחה תכר
 ,ערוז ריאמ רמל 2 ,09--30862 -- ןופלט ,98 הוקת-חתפ ךרד < ,םיבשחמ אנעי תרבחל רשקתי "'אנעיוו

 1979 לירפא -- 'בשוח השעמ,, <
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 לארש*י קנבב |
 יגלש םחנמ תאמ

 | ש"ע הבוח תוולמ

 א'ת -- לארשי קנבב ןוכימה 'חי להנמ

 הירוטסיה תצק :'א קרפ

 ילארשיה םיסמה םלשמ לע ולטוה תובר םינש ךשמב
 קר תודפיהל םילוכיו םיריחס םניא ולא תוולמ .הבוח תוולמ
 --1961 םינשב .הדועתה יבג לע ספדומ ומשש 'בטומה י"'ע
 ןוכסיחו הטילק -- הבוח תוולמ לש םיגוס ינש וקפנוה 7
 ןוהה קושב םירחסנה ז"כומל תוולמל- רתוי רחואמ וכפהש
 ,ךליאו 1970 תנשמ וקפנוהש ,הבוחה תוולמ ראש .ילארשיה
 ןוכסיח. תוולמ ולא ויה 1971--1970 םינשב .ש"ע תוולמ םניה
 -למ 1973 תנשב ,דבלב ןוחטיב תוולמ 1972 תנשב ,ןוחטיבו \

 הוולמ -- 1974 תנשב ,ןוצרמ המחלמ הוולמו ןוחטיב הה
 םינשה לכ ךשמבו רקוי תפסות הוולמ 1975 תנשב ,המחלמ
 הוולמ םג םיקיסעמה לע ולטוה :(1976 תנשב םגו) וללה
 ,תיבירה ירועישב םינוש הוולמה יאנת ויה הנש לכב .ןוכסיזח
 .דועו ןוידפה תפוקתב ,םישולתה רפסמב

 סמ ףגא -- רצואה דרשמ י"ע התשענ םיפסכה תייבג <
 לארשי קנב לע .לארשי קנבל םיחווידה ורבעוה םשמ ,הסנכה
 ,היבגה ימוכס דגנכ בוחה תורגא תקפנה לש תומישמה ולטוה

 -יקפת םה ולא הרואכל .דעומה אובב ןנוידפו ןתצפה ,ןלוהינ =
 לע תלטומה הסמעמה יכ רבתסה הרהמ דע ךא ,םיטושפ םיד

 -ידמה תוולמ להנימבש ,תונוידפה תדיחיו הבוח תוולמ תדיחי =
 .הדבכ איה ,הג

 תגשמ וקפנוהש בוח תורגא ןוילימ הנומשמ הלעמל ןנשי
 בקעמו תורגא לש המוצע תומכ לש הצפה ושרד ולא תוקפנה .(עצוממב תורגא ןוילימ 1.2 הנש לכ) םיבטומל ךליאו 1970 <

 .ןתדועתל ועיגי תורגאה לכש אדוומה

 לע םתוחו תרגאה תא לבקמ בטומה :ןה תויורשפאה
 קנבל תרזוח תרגאהש וא (םירקמהמ 84%0) הריסמ רושיא

 איהש וא (םירקמהמ 15.5%) תפסכב התוא םידיקפמו לארשי

 לגמ תורגאה תצפה ךילהתל ליבקמב .(0.5%) ךרדב תדבוא
 שי זאו ,תוגושארה םינשה ןמ תורגאה לש ןוידפה ידעומ םיע

 ,םימולשתה תא להנלו .תונוידפה תונימא תא .קודבל  ךרוצ
 וימ ,ןכאו .ןוכימה ןמ בוט ןיא ולאכ םימוצע םידממב לוהיגל
 הינהו תוינכותה וללכתשה םינשה ופלחש לככו ,אשונה 7 ו ולחה (1972 לירפאב) 1970 לש הוולמה תקפנה םע

 .םיישקה םג ורבג םילולכשה םע :ךא  ,יגוכימה =

 לוהינה תרוצ :'ב קרפ
 וסב

 סמ לש 126 יספט ועיגה לארשי קנבל :הקפנהל הנכה
 םתוא בקנל ,בוקינל ולא םיספט ןיכהל ךרוצ היה .הסנכה
 תתל ואו רמוחה תומלשו תונוכנ תא קודבל ,תווצאב
 .בוח תורגא קיפנהל הארוה

 ונמזוה ,הקפנהל ןכומ היה רמוחהשכ :תורגאה תספדה
 יפל וספדוה םהילעו םידחוימ םיספט יתלשממה סיפדמב
 .הוולמ לכל בוח תורגא ץר 'סמ

 תועצמאב םיבטומל תורגאה חולשמ :תינושאר הצפה
 .(םידיבעמו םיקנב ,ראוד) חולשמה תורוניצ תשולש

 רושיא ראודהמ לבקתה רשאכ :הריסמ ירושיא תלבק
 (הפטעמל דומצ היהו תרגאה םע דחי ספדוהש) הריטמ
 ורמשנו רועזמב םירושיאה ומלוצ ,בטומה תמיתח םע
 .םיליפורקימ יבג לע

 -חוה םיבטומה י"ע ושרדנ אלש תורגא :תורגא תרזחה
 תונסחואמ ןהו לארשי קנבל חולשמה תורוניצ י'ע ורז
 . .תפסכב

 ומכ םיטרפ תורסח ויהש תורגא :וצפוה אלש תורגא
 ללכ וצפוה אל ותבותכ וא בטומה םש ,תוהז תדועת
 .תפסכב תורישי ודקפוהו

 "ודבאש,, תורגא רחא רוקחל לחה לארשי קנב :תוריקח
 רושיא ןרובע עיגה אלו ורזח אלו וחלשנש תורגא) ךרדב
 תחתפנ כ"חאו בטומל בתכמ חלשנ הליחתב .(הריסמ
 .תיתרטשמ הריקח םג םיתעלו ראוד תריקח

 -ה ילעב תא רתאל םיסנמ הנש ידמ :םירותיא יעצבימ
 תודרועת לש האוושה תכרענ .קנבה תופסכבש תורגא
 םיבשותה םשרימ יצבוק לומ .םיאכזה לש תומשהו תוהזה
 תורגאה תוחלשנ ןהיפ לע תונכדועמ תובותכ תופלשנו
 .תינש

 ,רוביצ תוינפל םיקפלד חתפ לארשי קנב :רוביצ תוינפ
 לש תורגאה תודוא לע עדימ םירסומ ולא םיקפלדב



 .דמנח תורגאה תא וא הריסמה ירושיאמ םימוליצ ,בטומה "
 תואמל בתכב לארשי קנב הנוע ןכ ומכ .תפסכב תואצ
 .םוי .ידמ וילא םיעיגמה םיבתכמ

 ,העינמ יווצב לפטל בייח לארשי קנב :םידחוימ םילופיט |.
 .המודכו םידובעיש ,תורגא ילוציפ ,ןיד חוכמ תורבעה

 ,ורטפנש םיבטומ לש םיראשו םישישק :םדקומ ןוידפ .אי
 .תורגאה לש םדקומ ןוידפל םיאכז

 לש ףיקמ ןוידפל ןגראתמ לארשי קנב :דעומב ןוידפ .בי

 תושעיהל לוכי ןוידפה .שארמ םיעודי םידעומב תורגאה
 .לארשי קנב תופוקב וא םיקנבה תועצמאב

 ץוחו םינפ ימרוגל עדימ קפסל ךירצ לארשי קנב :עדי גי

 -ה בוח לע (המודכו רקחמ ימרוג ,יללכה בשחה ומכ)

 .ריתעל ןוידפ תויזחתו ודפנש םימוכס ,הנידמ
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 ןוכימב םיצבקה תוחתפתה :'ג קופ
 | כ

 ןוכימב םימייק ויה יזכרמה םינותנה רגאמ תמקהל דע .1
 .הוולמ תגש לכל םיאבה םיצבקה

 ליכמה (22411) הרישי השיגב ץבוק .הקפנהה ץבוק .א
 הז ץבוק .תרגאה לעו יאכזה לע םיטרפה לכ תא
 -פנה לש תופסות י"ע קר ןכדעתהו תחא םעפ רצונ
 .תורחואמ תוק

 תרגאה "תדידנ,, רחא בקעמה .םיחולשמ בקעמ ץבוק .ב
 העונת לכ .רבטצמ יתרדס תועונת ץבוקב השענ
 רושיא ,תינש חלשנ ,תפסכל רזוח ,ןושאר חלשנ)
 "ןכדעתה,, ץבוקהו המשרג ('וכו קפלדב רסמנ ,הריסמ
 תושדחה תועונתה ףוריצ י"ע רפסמ םישדוח ידמ
 .ןשיה ץבוקל

 ולחה ןוכסיחה תוולמש ןוויכמ .ןוכסיח תוגוידפ ץבוק .ג

 ץבוק הנבנ ,ןתקפנה רחאל םינש 6--4 תודפיהל
 .יעובש תונוידפ בקעמ ךרוצל יתרדיס סקדניא

 -ואמ םידפנ ולא תוולמו תויה .ןוחטיב תונוידפ ץבוק

 קזחוה ,(םייתניב) םישולתב רקיעב רבודמו רתוי רח

 רפסמב םעפ ןכדעתהו תיתרדס הרוצב הז ץבוק

 .םישדוח

 ד

 רזע תומישר 2
 תורבעה ,םידובעיש ,העינמ יווצ .תודחוימ תועונת .א

 -שה יפל וקלוח המודכו תומולע תואפקה ,ןיד חוכמ

 המכב םיתעלו םימיאתמה םיצבקב ונמוסו ןהיתוכל

 .ליבקמב םהמ

 םיכתחב םישיפורקימ וקפוה רוביצ תוינפ .יכרצל ב.
 .הוולמ תנש יפל כ"ירדב ,םיאבה

 .בטומה תוהז תדועת יפל הקפנה ןותוהז .1

 .בטומה ב''א יפל ןופלא 2

 : .תרגא רפסמ יפל הריסמ רושיא 3

 .בטומה תוהז תדועת יפל ךרדבו תפסכב תורגא .4
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 -ימב וקזחוה ליעל ונמנש םיצבקה דבלמ :םיינמז םיצבק = 3
 תוימויה תועונתה .םייניב יצבוקו רזע יצבוק תואמ ןוכ

 ונכדועש דע 'וכו תוישדוחל וללהו תויעובשל ורבצנ

 הוולמ תגש לכ רובע ןבומכ תאז לכ .םילודגה םיצבקה

 .דרפנב

אאונמא הנתונה מה חה. ההאהההההההההכהה האהמהטההמההםההמטהה
 0 אק

 תויעב :'ד קרפ

 ו -

 -עבל תמרוג םינותנ לש המוצע תומכ םע הדובעש רורב | .1

 למוי בקעמ עוציב יאמ עבונ תויעבהמ קלח .תובר תוי

 -ש רבד) םיחולשמ בקעמ ץבוק לומ תרגאה תעונת לש

 ןוידפה תועונת לומ וא (םישדוח רפסמב םעפ השענ

 לשב אל עצוב אל הז בקעמ .(ללכ עצוב אלש רבד)

 .תילכלכ תויאדכ-יא ללגב אלא עוציבה תולבגימ

 שי םיבטומה בורל כ"רדב .םיבטומ לש 'השגפה רסוח 2

 םיצבקה תכרעמב .תוגוש הוולמ תונשמ תורגא רפסמ

 -תה ללכ התיה אלו וז הדבועל ןמיס לכ היה אל ליעלד

 םילכ רפסמל וקקזנ םיקפלדב םידיקפה .אשונל תוסחיי

 -תוה תאז דבלמ .בטומל הבושת תתל ידכ (םישיפורקימ)

 לכב (תבותכו תוהז תדועת ,םש) וז היצמרופניא הקז
 .רתויב תינזבזבו תרתוימ הניה וז תוליפכו הקפנה ץבוק

 -דועמ ויה אל רוביצה תוינפ יקפלדבש םישיפורקימה 3
 -חמב םושרה עדימה רחא ידימת רוגיפב ויה אלא ,םינכ
 ויה םירותהו תוקד המכ ךשמנ הבושתה ןתמ ןמז .בש
 1 .םילודג

 תוולמ להנימ בצינ ןהינפבש תוילהנימה תויעבה דבלמ 4
 :ןוכימה תדיחי לע תויעב רפסמ וקיעה ,הנידמה

 יצבוקו םייניב יצבוק תואמו םיירקיע םיצבק העברא .א
 הקוזחתו הלעפה תויעבל 'ומרג הוולמ תגש לכל רזע
 -חמב סת 1ומ6 תויהל ולכי םלוכ אלש ןוויכמ .תושק
 םיטרסמ. םיצבק תאלעהבו תדרוהב ךרוצ היה בש
 הז רבד .םויב םימעפ רפסמ הרישי השיג יעצמאל
 -רוהש ךכ ,דרפנב הוולמ תנש לכ לש הצרה בייח םג
 .םויב רוצי תולטמ תואמ וצ

 לש הקירס הכירצה רחא חוד לכ וא שיפורקימ תקפה .ב
 -נה יצבוקב 'תומושר ןוילימ 1.2 כ"רדב) קנע יצבוק
 'תומושר ןוילימ השולש דעו ןוכסיח תונוידפו הקפ
 .(ןוחטיב תונוידפו םיחולשמ בקעמ יצבוקב

 .דואמ רקי ךילהת היה ץבוק ןוכדיע .ג

 תויומכה ץחל תחת הנטטומתת תוכרעמהש ששח היה .ד
 לודגל ןיידע תודיתעשו םינשה ךשמב תורבטצמה
 / .ואוביש םינשב

 ו

 ןורתיפה :'ה קרפ
 ב וו
 =[ ב[ /-/;=7-[7-/-/-ק 2

  לארשי קנבב שבגתה 1976 דע 1974 םינשה ךשמב
 ,םירזופמהו םיברה  םינותנל ןוגראיר ךורעל שיש ןויערה
 .ליעל ונייוצש תויעבהמ קלח לע לקהל וא רותפל הרטמב

 "9 לירפא -- ''בשוח השעמ,,

 לכ לש יללכ ןורתפל תטרופמ העצה השגוה 1976 רבמצהב
 תמקה -- 'ב בלש ,הבוח תוולמ תוכרעמל ןורתפ ןתני -- - בלש .םיבלשב ,הנידמה תוולמ להנימב תוילוהינה .תוכרעמה
 ילארשיה ןוהה .קושו ןוצרמ תוולמ לוהיגל תושדח תוכרעמ
 ןתמ ךות ,להנימב תוכרעמה ראש לכ תמלשה -- ג בלשו
 ועבקנש םידעיה .תוכרעמה ןיב היצרגטניאו םיללוכ תונורתפ

 : :ויה 'א בלשל .

 .יזכרמ םינותנ רגאמל םימייקה טיצבקה תבסה א
 -ויל תונוידפ בקעמו םיחולשמ בקעמ תוכרעמ תכיפה ב

 .תוימ

 הנש לכ אלו םינשה לכ לע ליבקמב תוינכותה לכ תצרה = .ג
 .דרפנב

 .דחואמ םיבטומ ץבוק תמקה | .ך

 -ל תרושקת תכרעמב םישיפורקימה תכרעמ תפלחה ה
 .תותליאש

 -בקה יוביר לש תויעבה תא רותפת ולא םידעי תמשגה ו

 ,תוכרעמ ןיב היצרגטניא ,רוביצל תובושתב תוינכדעה ,םיצ

 העצהה .תוהובגה תויולעהו םויב רוציי תודובע תואמ תצרה

 דסמ תריחבל השגינ ןוכימה תדיחי .קנבה תלהנה יי'ע הרשוא

 תויטרואית תוקידב רחאל .רתויב םישיהו ליעיה םינותנה

 ,1977 ילויב "סבדא,, הנכותה תכרעמ םע חלצומ ןויסנו תובר

 .ידיתעה םיגותנה רגאמ לוהינל וז תכרעמ הרחבנ

 :תובושחו תוירקיע תוביס המכ תוכזב הרחבנ תכרעמה

 "תה 1תט60(:6 11868 םיכפוהמה םיצבקה לש הסיפתה .א
 : .וניכרצל המיא

 ירודיס רפסמ יפל) תרגא לכל הרישיה השיגה תורשפא / ב

 .(15א ימינפ

 .תורישי יתלבה תועבצהה לש ןורקיעה | .ג

 .לועפת תולקו דומיל תולק ,תוחונ ,תוטשפ | .ד

 לש םיחפסנב רידא ןוכסיח תרשפאמה םינותג תסיחד .ה

 .הרישי השיג יעצמא

 .םייטנופ השיג תוחתפמב שומישה תורשפא ו

 תלהנה לש ףסונ רושיאו הנכותה תכרעמ תניחב רחאל

 -ב ."הבוח תוולמ ןוגרא,, טקייורפל דחוימ תווצ םקוה קנבה

 דוע ופסונ ךכ רחאו תוכרעמ יחתנמ ינש תווצה ללכ הליחת 1

 .םינתינכת 3 ן

 הרשע ול וצקוהו 1977 רבמטפסב ותדובעב לחה תווצה ן

 .הדובע  ישדוח 2

 0 טה ב טוגו האשכטאט.ואגטבאבטאטאשטמכמאשמ 0

 סםינותנה רגאמ ןונכת :'ו קרפ

 ו 0
 ב ל

 ץבוק :םיצבק יגוס העברא םימייק ומצע םינותנה דסמב 1
 ..תורגא יצבוקו תובותכ ץבוק ,םידיבעמ ץבוק ,םיבטומ ו

 (77 רומעב טוטרש האר)

 1979 לירפא - יבשוח השעמק

 ' םיצבקה ןכות 2

 ו

 : קבושמ הא בונו עא נינו ב רובנו אבמהרפז כפה רוזנטוויימירזבאפנכ בוב

 - דהישרו םשו תוהז תדועת ליכמ דחואמ םיבטומ ץבוק .א
 ןתינ .תוולמה תונש לכמ בטומה לש תורגאה לכ תמ
 - הה יפלו ,תוהז תדועת רפסמ יפל הז ץבוקל תשגל
 .(יטנופ סכדנואס תוחתפמ) תומש

 ,תרגאה ינותנ תא ליכמ הנש לכל תורגאה ץבוק .ב
 בקעמב ןורחאה בצמה ,בטומה לש םשו תוהז תדועת

 -צמו תונוידפה תודוא לע עדימה לכ תאו םיחולש
 תואצמיה ,חלשנ בצמ :השיגה תוחתפמ .םיגירח םיב
 |, יפל תרגאל הרישי השיג שי .גירח בצמ ,תפסכב
 -ה 'סמ םג אוהש ,(15א) ימינפה ירודיסה רפסמה
 .תרגא

 ימוחתו דיבעמה לע םיטרפ ליכמ םידיבעמה ץבוק .ג
 -פמ .הוולמ תנש לכב וידבועל וקפנוהש תורגאה
 -נואס חתפמ) דיבעמה םש ,דיבעמ 'מ : השיג תוחת
 .תורגאה ימוחתו (יטנופ סכד

 תורגא ןתואל קר תבותכה תא ליכמ תובותכ ץבוק .ד
 יפל :השיג .ןהילע הבוגת העיגה אל ןיידעו והלשנש
 .תרגא 'סמו הוולמ תנש

 -מג םלוכו םיוות ןוילימ 700 וניה םינותגה רגאמ חפנ
 תכרעמ תושרל םידמועו הרישי השיג יעצמא לע םיאצ
 לש הבחרה תורשפא םע םייונב םיצבקה .תרושקתה
 .הוולמ תגש לכב תויופצה תועונתל םאתהב 5%

 תוחתפמב שמתשהל םיברמ וגניא ליעל טרופמה יפל
 ומכ ,הרישי יתלב העבצה י"ע ץבוקל ץבוקמ םישגינו
 ץבוקב תוהזה תדועתו םיבטומה ץבוקב תורגא ירפסמ
 .תורגאה

 -וצע הדימב תחפוה םייגיבה יצבוקו רזעה יצבוק רפסמ
 : תוירקיע תוביס יתש ללגב המ

 ןיאו דחי הוולמה תונש לכב תולפטמ רוצייה תודובע .א
 .הדובע גוס לכב םידרפנ םיצבק העבש רומשל ךרוצ

 עובשמ תועונת רובצל ךרוצ ןיאו ימוי אוה ןוכדעה .ב
 .המודכו עובשל

 תכרעמה חותיפ :'ז קרפ

 = ,הנארטובשג הוכנסה וזכו חבש וו נמשכה כבה הוט יטזיבוש- ורמת נולה

 : תוירקיעה תומישמב זכרתה טקייורפה תווצ 1

 -ה רגאמב לופיטל תומייקה הנכותה תוכרעמ תבסה .א
 ךרעמ .הקיגול יונישב ךרוצ היהש רורב  .םינותנ
 רבע ללכ ןוכדע ליכה אלש לשמל םיחולשמ בקעמ
 אלש ,תונוידפ בקעמל היצקארטניא םע ימוי ןוכדעל
 ל .ןכל םדוק ללכ תמייק התיה

 -למ תנש לכמ םיצבק העברא ונחקל .םיצבק דוחיא .ב
 .דחא תורגא ץבוק םהמ ונינבו הוו

 /- םע ליעי היהי אל רגאמהש היה רורב .םיבטומ דוחיא .ג
 % יעצמא תא ונללכש .םיבטומ ןוילימ 9--8- לש תומכ
 תולקשמו סקדנואס תרזעבו םייטמוטואה השגפהה

+] 



 ה -

 טלק תולועפ םאתמ,, תארקנה 'הדיחיו תחא תינכות =
 . .םינותנה רגאמל תשגינ איה קרש 'יטלפ

 | :םיבר םניה וזה תינכותה תונורתי

 קר אלא "סבדאה, תא םיריכמ םניא םינתינכותה (1
 : .וזה תינכותה תא

 ,א םינותג םיבשוי ןכיה גשומ ןיא םינתינכותל (2
 תחקפמה תינכותהו םתוא םישקבמ םה "ג ,ב
 וא לולסמ תארקנ וזכ השקב לכ .םתוא האיבמ
 םיצבק המכב "לייטל,, הלוכי וז המכסו ,המכס
 , יתויומכ המכבו

 -עבמ קלח ןתינכתל ''תרתופ,, השעמל וז תינכות 3
 .היצקילפאה תוי

 .םאתהב תלעופו רזחה ידוק תחתנמ תינכותה (4

 ,וכו ןמוי תומושר ,תוקיטסיטטס הקיפמ תינכותה (5
 תורחא תוינכותמ השיג תענומ ,םיטסט תעצבמ
 .המודכו

 םינומטה םימוצעה תונורתיהמ דואמ םויה םינהנ ונא
 .וז .תינכותב

 ןיא לארשי קנבבש ןוויכמ .תרושקת תכרעמ חותיפ
 -ה ךרעמ לע ססבתהל ונטלחה תרושקת רוטינומ
 אלו תיאמצע הנכות חתפל ונטלחה ןכ ומכ .0
 -כות י'ע תקפוסמה תותליאשה תכרעמ לע ססבתהל
 תכרעמ ןכו תותליאש רוטינומ ונחתיפ .סבדאה תינ
 ףכרעמה תושירד לכ לע תונועה תותליאש עשת לש
 דב דיקפה םע "חחושל,, תלגוסמ אתליאש לכ .םויכ
 .ןוכנה עדימל ותוא ןווכלו קפלד

 הדובעה יבלש

 רבמצד דעו 1977 רבמטפסב ותדובע תא לחה תווצה .א
 .תונכתה יקית ומלשוה

 תביתכ המלשוה 1978 לירפאל 15-ה דע ראונימ .ב
 .תוינכותה

 -ה תבסה בלש ךרענ ילויל 31 דעו לירפאל 15-מ ג
 ךע עובשכ הכרא הוולמ תנש לכ תמקה .םיצבק
 .םיבטומה ץבוק תמקה בלש םג ךרא ןכו םייעובש

 אלמ  רוצייב םידבוע ונא 1978 טסוגוא שדוח זאמ הו

 - .תוכרעמה לכב

 רסוח ללגב ךא ,איה םג תדבוע תרושקתה תכרעמ .ה
 יקפלדב תיביטרפוא הלעפוה אל איה ראוד יווקב
 .1979 ראורבפב הליעפהל םיווקמ ונא .רוביצה תוינפ

 -יבסמש תויצקילפאהו םינותנה רגאמ תא םיקזחתמ םויכ
 .דבלב םישנא השולש"םיינש וב

 תכרעמה תולע

 ונא .םימוצע םיבאשמ וכסהנ תוכרעמה-תת לכב .א
 קר תונוידפ ךרעמבו םיחולשמ בקעמ ךרעמב םיכרוצ
 : -% .םימדוקה םיבאשמהמ 20%

 חתיפ תווצה .סבדאה תנכותל רושיק יעצמא חותיפ

 וו
--------------------- 
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 א

, 

0 

 7 ּי

 !םהיתורגא בצמ ->
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 לש ןשי הנבמ 4 0 %
 26 ןש "  תאז תמועל ./ּוכו םישיפורקימ ךרעמ היהי אל דיתעב

 < תולעהו  ,ןוכדע לכ ירחא רגאמה יוביג םיחיטבמ ונא
 < תחיקל י"ע תאז רפשל םיווקמ ונא .המוצע איה ךכל

 -ל תחא יוביג תחיקלו גולטק ןוכדע תועונת טרס

 ' .םייעובש

 תונוידפ
 ן וחטב

 1970 הוולמ
 תבותכ הריסמ

 תכרעמה תחלצה :'ח קופ

 < "תפה לש םושייה ,רותפל ונאבש תויעבה תניחב רחאל
 ,הדיחיה הגישהש םייעוצקמהו םיינכטה םיגשיהה ,תונור
 < תוולמ ןוגרא'ר,, טקייורפש אלמ ןוחטבב רמול רשפא
 , \ : :חלצומ היה "הבוח

 1971 הוולמ

 .רוצייה תולע תא ונתחפה .1

 .ימוי ןוכדעל רבעמ י"ע .תוינכדעה תמר תא ונילעה .2

 דמ תועונת תשגפה י"ע תונימאה תמר תא ונילעה .3

 .תוכרעמ המכ

8 1 

 םיצבקה חפנב ונכסח .הבר החלצהב םיבטומ ונדחא .4
 .רוביצ תוינפל תובושתב תונימאה תא ונלדגהו

 1975 הוולמ =
 ו תובושת תקפסמה תללכושמ תרושקת תכרעמ ונמקה 5

 .תוינכדעו תוריהמ

 .הטושפו הלק התקוזחתש תכרעמ וגמקה .6
 , ב ,

 םיצבק לש שדח הנבמ = 7 ה  תויומכב דומעל תכרעמה תלוכיב םיחוטב ונא 7

 0 .דיתעב ועיגיש םינותנה לש תולודג

 0 70 הוולמ
 , .דיתעב םיפסונ םיחותיפל םילכ ונקפס 8

 םיבטומ ץבוק 4%

 דחואמ העיגה ןוכימה תדיחיש ינבשוח תיעוצקמ הניחבמ םג
 ו : םיגשיהל

 .רצק ןמזב קנע טקייורפ חותיפ .1

 ! םינמז חולב הדימע .2
 71 הוולמ

 -ירק םיביתנב דויצו םדא חוכ יבאשמ לש ןוכנ זוכיר 3
 םידיבעמ ץבוק 3 .םייט

 דחואמ ל ו
 - רניא תוינכות  יופינו הנכות חותיפל 180-ב שומיש .4

 0 : .יביטקרט

 < .המצוע בר ייטלפ טלק תולועפ םאתמ, 'חותיפ 5

 מזב .("סבדא,,) םינותנ רגאמ לוהינל הנכות תטילק
 ב ו י .רצק

 ש :הבוח תוולמ .תדיחי ,לארשי .קנבל בתכמ 0 ו תוקה לכל הנופ ינא ,אשוגה תא שיחמהל ידכ
 שלו םיישיאה םהיטרפ ףוריצב ,א'ת ,3 דליש



 מ

 םייתורפס םיטסקט תאלעה ובש ,ןדיעב
 ,תויצנדרוקנוק רוציי םשל יטנגמ טרס לע
 םשלו יטסיטטסו יגושל ,יתורפס רקח
 -בש רבד איה ב"ויכו תוסריג תאוושה
 אלא ,ריפסקש לא קר אל העיגהו הרגש
 ותונייגעתהמ תוקוהר תוריצי לא םג
 -ה םוגרת לא ןוגכ) בחרה רוביצה לש
 הז ןדיעב -- (!םיתוגה תפשל ארקמ
 -ה ארקמה דומעיש ,תופצל םוקמ היה
 ודבועש ,תפומה תוריצי שארב ירבע
 אל -- רעצה תיברמלו -- השעמל .ךכ
 ריבסהל השק ,הַז לדחמ .רבדה ךכ
 -מ ףקיחהש ,םירמוא שי :ול םרג המ
 םיישקב רלוקה תא םילות שי ,אריי |

 -בא תא םימישאמ שי ,תירבעה ןושלבש
 -ב - תוידוהיה הלכשההו תוברתה תוינס
 -ארשיה רוביצה תודסומ תאו תושידא
 תא םינומ שיו םיביצקת יצוציקב םייל
 םיירכונכ םידוהיכ -- ארקמה ידמולמ
 תונילפיצסיד יפלכ תוחיתפ רסוחב --
 .םישדח םילכ יפלכו םהלשל תוינוציח
 המלשו הפיקמ הרודהמ | ,םינפ-לכ-לע
 לארקמה יעדמה טאראפאה תא תללוכה
 .ןיַא ולוכ-לכ ינושלהו

8 0 ,42 ]% ,8 99 |90 

 א ן. .|א| ןפ ןא

 % 0% | |ז

 יאדר ,ת הדוהי תאמ
 הפיחב ןולנכטה

 -כ ,שרפתהל םיכירצ הלא םירבד ,ןיא
 רומאה םוחתב הכ דע השענ אל וליא <

 אל ךא ,הברה השענ ,הברדא .םולכ אלו
 -דחא םינופ םה ךא ,םייוסיג ושענ .יד
 םירפס וחתונ .הנושה ורבע לא דחא
 לש הריקסש ,ןכתיי .םלוכ אל ךא ,םיבר
 -ל עייסת ,ןלהל רוסמא התואש ,יוצמה
 זרזתו ותושעל ןיידע רתונה תא תוותה
 .דיתעב ץוחנה עוציב תא

 וז איה התשענש תיצולחה הדובעה
 -ב םינש רסירת ינפל לייו דראר'ג לש
 -יסב בותכה ןפצוי ותטיש יפל .* ךרע

 -ב םיברל הנושארל העצוה הטישה .1
 2 :רמאמ <
6 11661086010816'. ,07611 .18 036816 
 ]ב 6001/10 מ0]סב 868 10א66 8601-
 0שמ68 50עטהמ6 הונא 260020208 6
 1ומפונ150100ג6 ונ8מ(10801ט06 פטע 0201-
 תה6סטמ," :םוג!6טם 66 1':תפס606 6
 ע10]60ע016 66 611860126 6085 5
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 1 רויצ

 בשחוממה ארקמה
 תולאשמו תרוקיב ,םיגשה

 -פס בולישב ונייה ,םיירמונאפלא םינמ
 -מע יתש .אקווד תויניטל תויתואו תור
 -ארה :תירבע תוא לכל תוצקומ :תוד
 ילאגויצנוונוק ןומיסל הרומש ןהב הנוש
 לש ןומיסל היינשהו ירבעה רוציעה לש
 .המאתהב ,קיפמ וא ףקמ ,הפר ,שגד
 הלמ ןיב םידירפמ םיכומס םיקיספ ינש
 ' -ב תסרופמ היצמרופניאה: .ראש .הלמל
 -המה םיפסונ םיליבקמ םירוזא העברא
 ןיעמ (5) םירוציעה רוזא םע דחי םיוו
 ינשה רוזאה .םיוות ריינ יומד ןורוש
 -ל (4)- ישילשה ,תועונתל רומש (0)
 -יש םושירל (עכ) יעיברה ,ארקמה ימעט
 לורקש המל (₪) ישימחהו חסונ ייונ
 אוה הז טסקטאטמ .1מ60816%% לייו יפב
 םוקמ שי ורוזאבו אדירג ילאנויצקנופ
 -יפסב ץוחנה עדימ לש תפסונ הנפצהל
 םג םימושר ןבומכ .תויטסיטטס תור
 -ה רפסמ :,יארקמה רפסה םש לש ןפוצ
 -ה רפסמש דועב ,קוספה רפסמו קרפ
 םיגדי ףסוג רבסה םוקמב .רסח הלמ
 םילמה שולש תוארנ ךיא ,1 'סמ רויצ
 -יש יפל תונפצומ הרותה לש תונושארה
 .תאז הט

0 

< 6 

5. 

4 

\ 
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 קה קרו קרפ קהל יא טה טה דרה שו
\ 

2 > 

 בר -

 ,ומצע ליו יפמ ודמל םיניינועמה = =
 -רצבש יסנאנ ריעב ונוכמב ודיב שש
 -ותמה הטישב ןפצומ ארקמה לכ ל
 וזיאב ,טופשל םהל השק םלוא ,תרא |

 ,השעמל תאז ךרד המצע החיכוה הָדמ
 התרמה תּולע יהמ ,התּואירק תדימ המ
 -ב איה תישעמ המ ,ירושא ירבע בתכל

 ,קפס ןיאש דועב .ב"ויכו תוסריג תאוושה =
 "ל הלוע ןאכ תעצומה היצמרופניאהש
 -יש ילעב םיעיצמש המ לע רועיש ןֶא
 ,ןלחל וראותיש ,תורחא הנפצה תומ
 'סמ רויצבש סיפדתב ןושאר טבמ ירה
 ,םנמא ןכתיי .לברוסמ אוהש  ,דיעמ 1

 טשיפ ,ותעצה תא לייו םסרפ זאמש

 -ש ,םימוצעה םירופישה תובקעב התוא

 ידיזלע טרפב ,םיבשחמב םייתניב ולח

 ,תוירבע תורשרש תגהנה

 -ה ףיקמהו םלשה סופרוקב בשחתהב
 ומסרופ אל יסנאנב ןוכמה ידיב יוצמ
 רבדהו ,םיבר םימוסרפ העש יפל םש
 זרוזמ לוצינש  ,ןכתיי .תצקמב בזכאמ
 ללגב עונמ םש ןימזה רמוחה לש רתוי

 .ביצקת לשו םידבוע תווצ לש תולבגימ
 -הו לייו ידיב ןופצה בר המ  ,ךדיאמ

 -לל ןתינ רואל-האצוהלו דוביעל הפצמ

 -ורחאל עיפוהש ,ףקיה-בר רמאממ דומ
 .?הנ

 ןסרדנא >' .ם .וטקנ תרחא ךרד

 סברופ .ד .א ופתושו (ת. 1. 4ת00786מ)

 ורידהה הלא םיינש .(4. -כ. .קסענ6מ)

 "ירתה ירפסל תובשחוממ תויצנדרוקנוק

 ,עשוה) םקלחבש ,תור תליגמלו רשע

 < קושל רבכ ואצי (תורו הכימ ,סומע

 -ה טסקטה ספדומ הלא תויצנדרוקנוקב

 תועצמאב םימעטה ילבו ודוקינ לע ירבע

 .תוא לכל (15%10) תודוקנ לש הצירטמ

 לש 018118 119078:0-ה שמשמ סיסבכ

 הז דיל הז םיעיפומ ביתכהו ירקה .לטיק

 הדיחי לכו םינוש םיירגוס יגוס ינשב
 -לע הרדגוהש יפכ -- תילאיצנדרוקנוק
 דה שולש ןיב הנותנ -- םירבחמה ירי

 -ה .הירחאלש שולשלו הינפלש | םילמ |

 2 'סמ רויצב המגודל םלוצמה דומע

 -רופ תא ןסרדנא לש םתטיש תא ריהבי

 ן וסב

 2 6. 0 0, ג. 9816 1
 56ע18%ע, "1.6  ]גטת6 18016

 16 0161000 68 פס

 8 (106016ע6]ג6 םטע כמ

 1ח650608 8201'0ע808 %91180-

 ףט68 0650ע0:011068)," 6016 66
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 הָטָקַלֶא | הָדָשַה אנ- :=ר
 -הָטְכַלַא רָפאת 1;: באו ==ר

 תא
 "תָמָא תּור יִכנָא רָמְא :55ר
 "תֶמֶא-לַע ךפנכ ָּתְשְרַפ ₪=ר

 םישוא

 םיִטְנֶא הָרָשָע חק יו

  רָשֶא רַחֶא םיִלָּבְש"ב
 [ כיב יתכסא ו אב 1

 | 0 םופק םב2

 ₪ ככ השרפי ה.
 התא לאג יִּכ ך

 סוממ םכ2

 2 טוב עשו רביעה יי ניקס

 = תפכ הלבשת :םיטנא ל סָּכַל יהיו םר
 םומפ םכו ש 5%

 שר כ רפה ה כ יבא יבזעת  ךיטיא ₪ר
 םופס / םבו ] ו

 הגנ הנק רסאל ְך | "ָןֶזֶא הֶלְגֶא יִּתְרְמֶא י 5.ר
 םופו םכו יחא

 ההלכה הקקוקא ל גג | *יחאל רֶעַא הָרְש'ַה תיפ.מר
 ב . 2 ִּתְלָכָא
 קב ו טה ליה- ןפ ""תְלַכָא | .םלֶק .יש ג ל =.

 רויצ

 -ה וכלה הבש ,ךרדה לש היתולעמ
 דומעה הארמ .ןיעל דימ תוארג ,םירבחמ
 -ורב תודוקנהו תויתואה ,רתויב יטתסא
 בר ארוקל שגומה ערימהו ,דואמ תור

 -רוקנוק העיצמש הממ ןיטולחל הנושו

 יגפמ רקיעב תאז .תילאנויצנוונוק היצנד

 -וע םירבחמה לש םתוניינעתה זכרמבש

 הלמה אל ךכ םושמו ,היגולופרומה תדמ

 הדוקינב (הרובחה) המיפרומה םא יכ

 -ה הדיחיכ םהידיב תטקננ הל ילוגסה

 םיואר הלא לכ לע .תילאיצנדריוקנוק

 .הדותלו חבשל םירבחמה

 וילעבל רומש רשוע ןאכ שי  ,ךדיאמ

 "ב תחתופ תאזה היצנדרוקנוקה .ותערל

 ישב .העיפומה רוביחה 'ו רושיק-תלמ

 -וקינ יפ-לע לוכה -- םינוש םיכרע הש

 רביד-יקלחב הכישממ ,-- הנתשמה הד

 הרגה םא ,קפס םיתעלש ,םינושו םיבר

 תמייתסמו ,םיברה תעד לע לבקתת םתר

 "עפב םיברועמ תומש הליכמה המישרב

 ,ארוקה לע ךכ-לכ דיבכמ הו .רדס .םיִל

 -ל  ההדזמהו הטישב רתויב יקבה קרש

 ,הילעב לש םתוניינעתה-ךלה םע ירמג

 דומע ותואב ,לשמל .הנממ עתריי אל

 ,לכ,, םיכרעה הז רחא הזב אובל םייושע

 -העבש ,שש ,(6! תינשב) ינש ,ינש . ,תחא"

 רנא לש תובשחוממה תויצנדרוקנוקה 3

 תרדסב םיכרככ ומסרופ סברופו ןסרד ּ

 םה היכרועש 6 00 6

 כ.א. תת00008מ תא 7, 2. תצוזא

 2101108] 00502202 לש הינסכאב

,70056 ,6 
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 -ה הכובמל תרחא המגוד ."הרשע ,רשע
 תמדוק "םיתש, הלמה :אריקל תמרגג

 -הש דועב ,ןכ-לע-רתי ."בבוש,, הלמל

 ,(קיריח) י --  ,ב"לכו ה"שמ תומיפרומ
 -תודיחיכ תוספתנ ב"ויכו (ץמק) ך --
 ךכיפלו םילעפב ךכ השענ אל  ,םיכרע
 ,(אווש) ת-- תומוסה תא אצמת אל
 ן"תיא תויתוא תאו בייויכו (ץמק) ת --

 ,הלמ רתאל השק דועו .דחיב תוכורע

 ,בוקנ וניא קוספב הלש רפסמהש םושו
 .לייו םג השעש יפכ

 ומ איהש רשפא ,תאז הכירע תואצות

 םא :ןאכמ איה תערוג םלוא ,ןאכמ הליע

 ,דחא דומעב "םנמא,, ירחא עיפומ "רמא,,

 ,רחא דומעב "הלא, ירחא "רמאל,

 ישילש דומעב "תשיו,, ירחא ."רמאיו,,

 תוועמ ,("רמא,, לעופב לוכה) האלה ןכו

 םג .םילמה תוחיכש לש ליפורפה ירמגל

 לש םתוחיכשל לשמל ,הטושפ הלאש

 תבושת אוצמל לכות ,םגדמב םיניינב

 ויהי  .םיכבוסמ םימתירוגלא תרזעב קר

 -ו ןסרדנא לש םייטרואיתה םילוקישה

 ש תישעמה תלעותה ,ויהי רשא .סברופ

 לעב דמע ךכ לע .הבר הניא םתדובע

 ןסרדנא ימוסרפ תא רקסש ,תריקיבה

 .*ארקמ יניינעל תע-בתכב סטברופו

 -וע ,סירומ רטיפ רמוכה ,רחא דמולמ

 לע ירבעה ארקמה תאלעהב אוה ףא קס

 לש היצנדרוקנוק .הינטירבב יטנגמ טרס
0 

 -ב א. 1. 11011208 לש וירבד ןייע .4

 סוגתת8] 01 31011681 1,110731ו0ג-6 4
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 ,סירומ ךרעש ,םידחא םייארקמ םירפס =
 ןיידע יתיכז אל םלוא ,סופדב העיפוה
 םה וכרד לע יל עודיה לכ .*התוא תוארל
 סמ רויצ .יל חולשל ליאוהש ,םיסיפדת
 ,ידיל עיגהש ,רמוחהמ דומע הארמ 3
 -ב רפסב םילמ תוחיכש תמישר אוהו
 .תישאר

 אוהש ץמאמ לכ לע ךרבל שיש לככ
 לע רעטצהל שי ןכ ,ארקמה תא בשחמל
 םנמאש ,יל הארנ .אוושל אציש ,ץמאמ"

 -ומא םירבד המב .ןדיד הרקמב אוה ןכ
 -ב ותטיש תא סירומ ןקית אלש ?םיר
 -ה .ליעל גצומה ירחא ואבש ,וימוסרפ
 -ה תא דיבכמ יזעול קיתעתב שומיש
 הבתככ הלמה. םוקמב .דואמ חונעיפ
 -אקיסקלה הדיחיה תא המישרה האיבמ
 םאה :ןיא םיפארגומוה ןיב הנחבה .תיל
 ,(ןושארה) םדאל איה הנווכה 20 'סמב
 ושע אוה) םודאל וא (עבצה) םודאל
 לידבהל ארוקה עדיי דציכ ? (בקעי יחא
 םהינש תנומתשכ ,לעופל םצע"םש ןיב
 -- לעופה יניינב ןיבו ההז םירוציעב
 ? הגפ וא (םש =) הניפ :29 'סמ האר
 :ההימתמ 16מועג-ה תעיבק םימעפל
 ,רבד לש ורוציק ?25 'סמב "תתא,, והמ
 ארוקל רסומ סירומ לש ולעפמש קר אל
 םג אלא ,ילאמינימ עדימ תומכ רקוחלו
 .תיעמשמ"דח הניא תאז תומכ

 ךןזפא א. 06608 65 5 ןזפא
4 16 1 
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 10 3 תצא "
 גו 20 םח
 12 18 ינה

48 78 13 
6% 08| 18 
 15 6ד יאק

6 5 16 
 ןד 1 צא
 18 3 .'נא

 19 3 אז
 20 46 יסא
 21 5 צסא
 2 41 םפ

 23 35 ןי'
 24 34 יפסא

 25 368 ידד
 26 34 אש
 ד 32 םצא

 28 32 = .אצ
 29 2 סאה

 10 31 פא
 31 31 םיה
 32 29 יסאאה

 313 28 םס'
 36 2ד צא

 8 רויצ

 "בנוה 2 2 ל

 איה םימדוקה ןמ הנוש ןיינע בושו
 :ב יכוגא יתרחב הבש ,תיעיברה ךרדה
 םירפסה תא יטנגמ טרס לע יתולעה
 לנש תיב יאיבג תשולש ,םיטפוש ,והיעשי
 וא רבכ ואצי םלוכש ,תוליגמה שמחו
 -ב ל"ומ ותוא ידיב רואל בורקב ואציי
 -ש ,תישארב רפס תאו ," תירבה-תוצרא
 .לשב וניא ןיידע ומוסרפ

 הנושארב דומעא תונתוונע יכרד ינפמ
 -יבמ הניא איה .יתדובעבש םייוקילה לע
 תמלעתמ ,םימעטה תאו דוקינה תא הא
 -ה טסקטמ תוטוס תוסריגמ ןיטולחל
 תיממעה הרודהמה לע תכמתסמו הרוסמ
 תאצוהב סירטל ל"מ תהגהב ארקמה לש
 .םעגהפב 8ם6 10ת010מ 1016 500160

 -קיעה קר אל המגמהש םושמ הלא לכ
 יתדובע לש הדיחיהו תחאה םא יכ ,תיר
 םייטסיטטס םיבושיחל רמוח קפסל איה
 -סקטה לש תינושלה םתוגהנתהל רשאב
 ןנילזא' הקיטסיטטסב לודג ללכ ירהו םיט
 -ועפל שושחל םוקמ ןיאו 'אבור ארתב
 .תוט

 הטוקנה הטישה לש היתונורתי לע
 םולצת ,4 'סמ רויצמ דומלל ןתינ ידיב
 -לבה היצנדרוקנוקה ןמ דומע-עטק לש
 "רשקהב הלמ,, תגיחב תיטילאנאה תינש
 .םיטפוש רפסל

 לע ,קרפה לע עידומ ןימימ רוכזאה
 ץורעב .קוספב הלמה רפסמ לעו קוספה
 תרתוכב ינולימה ךרעה אצמנ יעצמאה
 -ל ויתויורקיה הלאמש תוחזומו ויתחתו
 אב לאמשמ ירמונה ןפוצה .ןהיתורוצ
 -שמו היוגיה תא אדוומו דוקינה םוקמב
 ראשש דועב ,הלמה לש םינוכנה העמ
 -ה יתש .םיפסונ םיטרפ םידיגמ םירפסה
 -צהה ןפוא תא וריבסי תואבה תומגדה
 -ב תירקנ ."םיתשחנ, הלמה (א) .הנפ
 הלמכ ז"ט קרפב תחא םעפ םיטפוש רפס
 -ב, םש התרוצ .א"כ קוספב תירישעה
 איהש ,דמלמ 1115  ןפוצהו "םיתשחנ
 < ,תדמלמ 1 הרפסה ,יובירב דרפנ םצע-םש

 ,3 הרפסה ;רכז ןושלב אב 'הזה םשהש
 הרובחש ,24 תורפסה ; יגוז אוה יובירהש
 'ה לש דוקינב שומישה 'ב הלמה לא
 עברא תב הלמהש ,4 הרפסהו ;עודייה
 עברא הרקנ "הטנ, לעופה (ב) .תורבה

 סירומ לש ותטיש יפ לע היצנדרוקנוק .5
 -ב העיפוה רבכ וא עיפוהל תדמוע
 .(2 הרעה ןייע) ל"'גה הרדס

 התואב רואל ואצי הלאה םיכרכה לכ .6
 הרעה ןייע) ל"ומ ותוא לצאו הרדס
 -טסה-םיינשלבה םירקחמה תמישר .(2
 ןפצומה רמוחה לע ונעשנש ,םייטסיט
 תוישומישה תדימ תא וחיכוהשו םהב
 ןיינע הניא ,היטרפו הנפצהה ןפוא לש
 .ןאכל

 תרוצב תיעיברה םעפב ןהב ,םימעפ
 ןפוצהש ,תרחא הרבה תב הלמ ,'תוטנ,
 לעפ ןיינבב לעופכ התוא רידגמ הלש
 לכל ףרוצמ ןפוצה חתפמ .ךמסנ רוקמב
 יונישב ונכתיי ןבומכ .רואל אציש ,ךרכ
 לכו םינותנה לש רחא ךרעמ לכ תונכית
 -ללש ןכ-ומכ ,םתספדה לש רחא רידסת
 ונמ ןתואש תומיפרומה בור לש תופ
 תוחיכש לש תוריפס * ,ופתושו ןסרדגא
 דישר תכירע ,רביד-יקלח ןיב םירבעמ
 ,הארנ תוחפל יל .המודכו תוזיכש-תומ
 ןהילעש ,יתדובע לש היתולבגמ לכ םעש
 -ה חותינ רתוי ישומיש ,ליעל יתעבצה
 לש םהיכרדמ ,ןאכ גצוהש יפכ ,טסקט
 .ל"נה ייתימע

 לש הז רמולכ ,םיראותמה םילעפמה
 -ול ,ילשו ןסרדנא לש ,סירומ לש ,לייו
 דחא ףאש ,ךכב קר אל םתעברא םיק
 איצוהל) ארקמה לכ תא ףיקמ וניא םהמ
 םהש ,ךכב םג אלא ,(לייו לש תא ילוא
 -ש ,הדיעווב .הז םע. הז םיבשייתמ םניא
 0181ת)ג0מ%7-ב 1973  טסוגואב הארקנ

 הנכמ אוצמל יוסינ השענ ,הינרופילק
 תויחנה רידגהל ,ףתושמ ןפוצו ףתושמ
 -שמה ןיב הדובעה תא קלחלו תובייחמ
 -לכ החלצה אלל םלוא ,עוריאב םיפתת
 .יהש

 -ב תושעל תעה העיגהש ,אופיא המוד
 תודסומה לכ תא ףתשלו לארשי-ץרא
 תימואלה הימדקאה תא ,ההובג הלכשהל
 תירבעה ןושלל הימדקאה תאו םיעדמל
 -יצל איצמהלו בטיה תננכותמ המישמב
 תא תירבעה ןושלהו ארקמה"ירקוח רוב
 .יטנגמ .טרס לע הלעומ ארקמה

 תושעל שיש ,קפס לכמ הלעמל רורב
 יואר האלהו ןאכמ .תוירבע תויתואב ךכ
 לש ןוגכ הספדה .תיטקלקא ךרד טוקנל
 ,הפי יאדווב דוקינה תא תללוכה ןסרדנא
 גיצהל רשפאמ הכילהתו הפידעו האירק
 -ניא לכ ףסווית אל םא .םימעטה תא םג
 ייניעב לבא ,העש יפל ונייד ,היצאמרופ
 -ה םיסרטניאה תא ינא גציימ ןאכו --
 יילא םיבורקה ייפתוש לשו ילש םיישיא
 :הלמ לכ תודוא לע ףסונ עדימ ץוחנ --
 -ה ןויצ ,לעופב ןיינבה ,ינולימה .הכרע
 לש הקד הנחבהו בי'לכו היישמ תויתוא
 .םומינימה םה םימינומוה

 דמיל ינויסינ .הההזאו ששח ףוסבל
 -צה ךרוצל טסקטה חותינ תאש ,יתוא
 דיב דיקפהל יחרכה ל"נכ עדימה תנפ
 לש ויתוחוכ לע הלוע הז רבד םאו ,תחא
 לש  דואמ םצמוצמ רפסמ ידיב ,דיחי
 עבק-תוארוה יפ-לע ולעפיש . ,םידמולמ
 סוריפ לכ .שארמ תוחסונמו תוטרופמ
 ,שיאל רפס ,שיאל רפס ןוגכ ,תוליעפה
 תאו תוריתסה תא ,לובלבה תא הברי ךא
 הב אציי רכשהש ,ופוסו ,תוביקעה-רסוח
 ,ודספה

 1979 לירפא -- יי'בשוח השעמ,
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 , תועידי
 א" ליא

 סנכה םוקמו דעומ
 תיצחמב םייקתי םינותנ דוביעל 14-ה יצראה סנכה

 .ביבא-לת ,1979 רבוטקוא שדוח

 סנכה תומגמ
 ץראב גי'ע יגשיה תריקס
 ימושייו רקחמ ,הנכות ,הרמוח ימוחתב םיאשונ תגצה

 .בשחמ

 .דיתעל תומגמ ללוכ תוילאוטקא תויעבב ןויד
 םיבשחמ ורקימב וא יגימב שומישב תומגמה תריקס

 .הז דויצב שומישל םימושיי ןונכתב

 .עוצקמ ישנא ןיב שגפמ

 םירמאמ תשגהל האורק
 ,םישגומ םירמאמו םינמזומ םירמאמ וללכי ןוידה תוצובק

 וא א"נע יחטשב םיקסועה להנימהו היישעתה ,עדמה ישנא
 .םירמאמ שיגהל םישקבתמ ,םיבורק םיחטשב

 הרוצהו השגהה ידעומ
 -ל ךיבעהל םישקבתמ סנכל רמאמ שיגהל םיניינועמה

 תירבעב רמאמה ריצקת 1979 לירפאב 20 דע סנכה תדעוו
 .םילימ 300 דע לש ךרואב תילגנאב וא

 ינויב 15 םוימ רחואי אל שגוי רמאמה לש אלמה חסונה
 ילעבל .סנכב קלוחיש םירמאמה ץבוקב ללכייש מ"'ע 9
 -וה וחלשיי סנכה תדעו י'ע ולבקתי םהיריצקתש םירמאמ
 .רמאמה לש השגהה תרוצל סחיב תוקייודמ תואר

 םירמאמ רובע םיסרפ
 .ושגויש רתויב םיבוטה םירמאמל םיסרפ ונתניי
 י"ל 2,000 | - ןושאר סרפ
 י"ל 1250 0 - ינש סרפ
 י"ל 10000 0 - ישילש סרפ

 םיסרפה ןתמל םינוירטירקה
 ןכותה --
 הרוצה --
 סנכב הגצהה --

 תדחוימ םיטפוש תדעו תטלחה דוסי .לע וקנעוי םיסרפה
 .הז ךרוצל הנומתש

 1979 תנשל א"ליא יפרפ
 םייתנשה םיגשיהל םיסרפ השולש וקלוחי סנכה תרגסמב

 םיסרפה .להנימבו עדמב םינותנ דוביע םוחתב רתויב םיבוטה
 ,א''כ י"ל 5,000 לש הבוגב םה

 םיריצקת תשגהל ןעמ
 :תבותכה יפל חולשל שי םירמאמה ןכו םיריצקתה תא
 א"ליא תוריכזמ
 13009 .ד.ת
 : םילשורי

 1979 םינותנ דוביעל 14-ה יצראה סנכה

 םיֶמאמ תשגהל ארוק לוק

 היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא

 ביבא-לת 1979 רבוטקוא

 ש-א 80 8 ב ל 0 0 0 1 ו ו צו זו 7

 םנמה תלהנה

 -- א"ליא אישנ -- ןויבח בד רמ
 ידרשמ ןוכימל זכרמ

 -- א"ליא תלהנה ד"וי -- ביבר ףסוי 'פורפ
 ןוינכטה -- .מ.ב.י יעדמ זכרמ

 -- הנכהה תדעו ר"וי = -- לגס-יולה היממור רמ
 מ"עב םיבשחמ טיבלא 'בח

 הנכהה תדעו

 מ"עב שיחמ 'בח -- בכוכ-ןב ארזע
 לארשיל םילמגה תושר -- יננח הכימ ר"ד
 ל"הצ -- ןהכ יבא ל"אס
 ל"התנוק יבח = טנקיזומ ןואל
 מ"עב לארשי .מ.ב.י 'בח -- ןמדירפ הירא
 מ"עב םיבשחמ טיבלא 'בח -- קחש אגרש

 םידל* תורחת

 בשחמה אשונב

 אשונב תורחת ךרעית ,תימואלניבה דליה תגש ,הנשה
 םידליל םיגוחה 'תרגסמב ותוא םידמולה םידלי ןיב בשחמה
 -חת .רמגו רמג יצח :םיבלש ינשב ךרעית תורחתה .םיננוחמ
 .א"ליא לש יתנשה סנכב בלתשת רמגה תור

 -יחה זכרמ ,ילארשי השמ רחבנ םינולאשה תנכה זכרמכ
 יארוק להק לא הזב הנופה  ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא םיבוש
 רשאכו ותלוכיכ שיא ,תומיאתמ תולאש םורתל "בשוח השעמ,,
 .ובל ונבדי

 -לא :םייטנבלרה םימןחתה לכמ תויהל תולוכי תולאשה
 -וחמ תוניטור חונעפ :; תוניינעמ תויעב ןורתפל םימתירוג
 (...הרצקה) הירוטסיהה ;ותלועפ ןפואו בשחמה הנבמ ;תומכ
 תבותכה יפל חולשל. אנ תולאשה 'תא .המודכו ,בשחמה לש
 + .הטמ המושרה

 ילארשי השמ

 , ; םיבושיחה זכרמ
 ו : ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
 .עבש-ראב

 ₪ םיבשחמב תורשפב קפתסהל ךירצ ךניא התעמ
 ,םיאתמ בשחמ שפחלו ץצורתהל ךירצ ךניא
 .תלעופ ךתרבחש ךרדב לעפי יאדוב ,םהמ דחא רשא ,םיבשחמ לש ז הרדס ךרובע הננכת ₪5 .ךל ךיאתמ "ךרעב'"ש והשמ לע רשפתהל ףוסבלו
 םיתב הגמ 1 דעו 1/4 - מ לעופב ןורכיז תכרעמ - 0
 קסיד ,םיתב-הגמ 250"ומ רתוי ,םיפוסמ 16 דע ,505 ו5וו60א% סא 5הקקה| 3ם)
 851%555- 8816 ₪06 ||: תופש
 ,םינותנ סיסבו

 ,רלוד 80.000-מ לחה :ריחמ

 םיללוכ םיריחמה .דועו תורזובמ תוכרעמ ,תואקנב ,רחסמ ,לוהינ ,חוטיב ,הישעת :םיאבה םימושייל תומיאתמ הלא תורדס

 ג .רלוד 40.0007מנ לחה :ריחמ

 35 הרדס 0
 -הגונ 1/4-ומ (505), לעופב ןורכיז תכרעמ
 םיפוסמ 16 דע ,םיתביהגמ 1 1/2 דע םיתב

 11, !! הרדס 0

 .המקהב עויסו הנקתה ,הכרדה

 .םיתב"הגמ 960 דע םיקסיד בחרמ
 רדס :תונכת תופש ,שיומנג קסיד

 םיתב"הגמ 1/4-ב לחה (505) לעופב ןורכיז תכרעמ
 .םיפוסמ 64 דע ,םיתביהגמ 2 דע
 , 0518555 88516, ₪76 || :תונכת תופש
 הקו , 571, 0 הז א,
 . ₪05, )5 ,רתוי םיהובג םיבשחמל תרושקת
 .תורזובמ תוכרעמ

 8ע5וא655 6|885, ₪76 וו, 55% =0 חד הא, 6080

 רלוד 113,0007מ לחה :ריחמ

 לשרגא / 112 7111 הקינורטקלו :םיגיצנ

 מיעב לארועי הלורווטוזמ
 .38973 לט 16 יקצנ מרק 'חר ביבא-לת



 - קא קה
 .דורפ 50
 - סא
 היונב הנכות תליבח ,תגתפססמוס תרבח רובע

 . תווצו : דועית ,0מ666ָ 0006 : סיביכרמ השולשמ

 ברימה תא קיפהל ךל רוזעיש הלועמ
 כ
 ו

 ,דוחל .ולא םיביכרממ-דחא לכ חתפל ידכ
 3000-מ:הלעמלב ,וצ העקשה רואל .דחיב סלוכו

 ,םויו םוי ידמ טישמתשמ 'סלועה יבחרב תורבח

 ,עדימ .תרימשו תוינכות 'לוהנל אש גז.שןיזב

 ע\אפאמס ,עדימ תכירעו הפילשל ם5צדיתזמטמ

 ב
 ,םושייה יחטש לכב ,רמולכ .הרישי השיג
 18% 360/370 יבשחמ םתושרבש סישנָא

 ב
 כ

 . - .תומיק
 ג

 דציכ ךל הארנ .םהב םישמתשמה ךלש סושייה

 לרצומב שמתשהל לכות ךלש היצלטסניאה

 .עתגחפספתנס לש סילועמה הנכותה
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